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RESUMO 

 

A Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) descrita por David Paul Ausubel 

oferece uma proposta para que as estratégias de ensino proporcionem ao estudante 

um aprendizado mais ativo, de forma mais eficaz. A projeção prática da TAS é 

demonstrada por meio da técnica de elaboração de mapas conceituais (MC), criada 

por Joseph Donald Novak, que os apresenta como estratégia, método ou recurso 

esquemático, que constitui um indicador para identificar a organização cognitiva do 

conhecimento adquirido pelos estudantes. A pesquisa foi realizada à luz da TAS em 

relação à aprendizagem de conceitos que envolveu estudantes do curso de 

graduação em Enfermagem de uma Universidade pública do estado do Rio Grande 

do Norte. Dessa forma, o estudo objetivou comparar a aprendizagem de conceitos 

dos estudantes do curso de graduação em Enfermagem, quando submetidos a 

formas distintas de ensino, de modo que aponta abordagens que promovam 

resultados significativos. Trata-se de um estudo quase experimental, com análise 

qualitativa, realizado com estudantes do Curso de Graduação em Enfermagem da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa/UFRN, com Certificado de Apresentação para Apreciação Ética 

(CAAE) no. 11706412.3.0000.5537. O estudo ocorreu em dois momentos distintos e 

envolveu conteúdos sobre complicações de pós-operatório mediato da ferida 

cirúrgica, de uma mesma disciplina, com estudantes que cursavam o 5o semestre 

letivo do curso de graduação em Enfermagem. Para viabilização da coleta de dados, 

ocorrida no segundo semestre de 2013, utilizou-se à técnica de MC, para 

representarem o conceito de complicações de pós-operatório mediato da ferida 

cirúrgica, abordado em sala de aula. Os MC foram construídos em um horário 

diferente do horário da disciplina, com o apoio de monitores e precedido por uma 

breve explanação acerca da descrição e forma de elaboração e aplicação deles. 

Foram sujeitos deste estudo 31 alunos do curso de graduação em enfermagem, 
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matriculados na disciplina de Atenção Integral à saúde I. Na primeira etapa, 

participaram da pesquisa 18 alunos, estes tiveram a intervenção de ensino 

baseadas na TAS, e na segunda etapa, participaram todos os estudantes, na qual 

ocorreu a aula prevista curricularmente com a docente responsável da disciplina, 

sobre o mesmo assunto. Ao final de cada encontro, os estudantes elaboraram os 

mapas conceituais com auxílio do Software Cmap Tools®. A análise dos dados foi 

realizada mediante a técnica de análise de conteúdos, subsidiada por um mapa 

conceitual “espelho”, previamente desenvolvido pelos pesquisadores, e auxílio na 

elaboração das categorias em que os conceitos encontrados foram classificados. O 

estudo descobriu que a intervenção de ensino baseada na TAS com auxílio dos MC 

conseguiu desenvolver nos alunos um processo de ensino aprendizagem mais 

expressivo do que apenas a aula curricular com o método tradicional de ensino, e 

ainda a associação da intervenção de ensino proposta com o método tradicional e o 

uso da técnica de MC estimula no aluno a capacidade de articular os diversos 

conhecimentos aprendidos assim como aplicá-los em situações reais. 

 

Descritores: Enfermagem; Educação em Enfermagem; Formação de conceitos. 
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ABSTRACT 

 

The Theory of Meaningful Learning (TML) described by David Paul Ausubel offers a 

proposal for the teaching strategies to provide a more active and effective student 

learning. The projection of the TML practice is demonstrated through the 

development of concept maps (CM) technique, created by Joseph Donald Novak, 

which presents as a strategy, method or schematic feature, which is an indicator to 

identify the cognitive organization of the knowledge acquired by students. The survey 

was conducted in the light of TML in relation to learning concepts involving students 

of undergraduate nursing in a public university in the state of Rio Grande do Norte. 

Thus, the study aimed to compare the concept learning of students of undergraduate 

nursing, when subjected to different forms of education, to point approaches that 

promote more effective and meaningful results. It was a quasi - experimental study 

with a qualitative analysis, conducted with students of the Undergraduate Nursing of 

the Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), approved by the 

Research Ethics Committee/UFRN Certification of Presention for Ethics Appreciation 

(CPEA) in 11706412.3.0000.5537. The study took place at two different times and 

involved content on complications mediate postoperative surgical wound in the same 

discipline with students who attended the 5th semester of the degree course in 

Nursing. For the viability of data collection, in the second half of 2013, we used the 

technique of CM, to represent the concept of complications mediate postoperative 

surgical wound covered in the classroom. CM were built at a different time from that 

of the discipline, with the support of tutors and preceded by a brief description and 

explanation about the form of preparation and application. In this study were 

subjected, 31 students of undergraduate nursing, registered in the discipline of 

Integral Attention to health I. In the first stage, 18 students participated in the survey, 

they had the teaching intervention based on TML, and in the second stage, all 

students participated in the lesson provided curriculum with the responsible teacher 

of the subject, on the same issue occurred. At the end of each meeting, the students 
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developed concept maps with the aid of software Cmap Tools®. Data analysis 

happened upon the technique of content analysis, supported by a conceptual map 

"glass", previously developed by researchers and aid in the preparation of the 

categories in which the concepts found were classified. The study found that the 

teaching intervention based on TML with the help of CM, managed to develop in 

students a more expressive teaching learning process than just classroom curriculum 

with the traditional teaching method, and also that the association between the 

intervention motion teaching with the traditional method and the use of the technique 

of CM encourages the student the ability to articulate the various acquired knowledge 

as well as apply them in real situations. 

 

Descriptors: Nursing; Education, Nursing; Concept formation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os processos educativos, de forma geral, buscam a passagem do estado de 

desconhecimento relativo para um estado de conhecimento capaz de transformar a 

realidade. Entretanto, no campo da educação, torna-se necessário considerar o 

contexto do indivíduo e o meio em que ele vive para se atingir tal mudança (ITO et 

al, 2006). 

Para que essas mudanças sejam propostas, é necessário que se compreenda o 

processo ensino aprendizagem de forma dinâmica e não como uma somatória de 

conteúdos que podem ser acrescidos aos anteriormente acumulados. Trata-se de 

um processo complexo que exige ações dirigidas para que o aluno aprofunde e 

amplie os conhecimentos elaborados por meio de sua participação 

(WATERKEMPER e PRADO, 2011). 

Dessa forma, com as mudanças geradas pela globalização, associadas aos 

ambientes de cuidado em saúde cada vez mais complexos, como o prolongamento 

da estimativa de vida do paciente, os avanços tecnológicos, a demanda de recursos 

e de estudantes, as Escolas de Enfermagem devem buscar a renovação de suas 

propostas de ensino para atender a essas exigências do novo contexto 

(WATERKEMPER e PRADO, 2011). 

É nessa busca pela renovação das propostas de ensino que se inserem as mais 

diversas teorias cognitivistas que auxiliam os métodos e as técnicas de ensino 

utilizados pelos docentes. 

As teorias cognitivistas são baseadas na preocupação com os processos de 

compreensão, transformação, armazenamento e uso de informações contidas na 

estrutura interna (cognitiva) do homem (FERREIRA, 2003). 

Dentre os teóricos da linha cognitivista, encontram-se, principalmente, Piaget e 

Vygotsky. Suas teorias são conhecidas como psicogenética e histórico-social, 

respectivamente. Ambos enfatizaram a atividade do sujeito na aquisição do 

conhecimento e o caráter qualitativo das mudanças no desenvolvimento. 

Hiragashi (2005) define a teoria de Piaget como uma versão do desenvolvimento 

cognitivo nos termos de um processo de construção de estruturas lógicas, explicada 

por mecanismos endógenos, e para qual a intervenção social externa só pode ser 

“facilitadora” ou “obstaculizadora”. Uma teoria universalista e individualista do 
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desenvolvimento, capaz de oferecer um sujeito ativo, porém abstrato, que faz da 

aprendizagem um derivado do desenvolvimento. 

 Quanto a Vygotsky, sua teoria é definida como histórico-social do 

desenvolvimento que, pela primeira vez, propõe uma visão de formação das funções 

psíquicas superiores como internalização mediada da cultura e, portanto, postula um 

sujeito social que não é apenas ativo, mas sobretudo interativo (HIGARASHI, 2005). 

A linha cognitivista, pelos conceitos de David Paul Ausubel, embasa e orienta 

este trabalho para definir e orientar algumas condutas. O principal enfoque se dá ao 

conceito de Aprendizagem Significativa, como o processo pelo qual uma nova 

informação (um novo conhecimento) se relaciona de maneira não arbitrária e 

substantiva (não literal) com a estrutura cognitiva do aprendiz. É no curso da 

aprendizagem significativa que o significado lógico do material de aprendizagem se 

transforma em significado psicológico para o sujeito (AUSUBEL, 1963). 

A Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) é uma teoria construtivista, pois 

defende que o conhecimento é um processo construtivo e valoriza, portanto, muito o 

papel da estrutura cognitiva prévia de quem aprende. A aprendizagem é 

considerada em última instância um processo pessoal e idiossincrásico, ainda que 

muito influenciado por fatores sociais e pelo ensino na sala de aula que é um 

processo eminentemente social. Trata-se de uma teoria cognitivo-humanista em que 

o ser humano atua recorrendo a pensamentos, sentimentos e ações para dar 

significado às experiências que vivencia (VALADARES, 2011). 

Na atualidade, o cuidar na área da saúde demanda dos profissionais, 

principalmente dos enfermeiros, criatividade, flexibilidade, perspectiva contextual, 

curiosidade intelectual e, principalmente, competências embasadas em 

conhecimentos sólidos que os tornem capazes de aliar gestão de pessoas e de 

recursos às mais diversas situações. 

Nem sempre o estudante dispõe de condições de ensino-aprendizagem que 

favorecem o pensamento crítico e o raciocínio clínico, ou seja, ambientes que 

primam pela prática baseada em evidências e pela comunicação efetiva (FERREIRA 

et al, 2012). Para os docentes, o pensamento crítico se tornou um valor de 

referência de como os alunos atuam e são avaliados, pois se trata do ponto que 

fundamenta o julgamento da competência na prática clínica (WATERKEMPER e 

PRADO, 2011). 
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Dentre as estratégias de ensino que aproximam conceitos e fatos e demonstram 

ser metodologicamente favoráveis à construção do conhecimento de forma 

interdisciplinar e individualizada, está o uso dos Mapas Conceituais (MC) 

embasados na TAS. Os MC permitem que o estudante elabore conceitos e os 

organize em sua estrutura cognitiva, numa rede de relações com características 

multilineares, não restritas ao pensamento cartesiano, o que, para o ensino do 

raciocínio clínico, consiste em ponto fundamental (FERREIRA et al, 2012). 

Portanto, este estudo tem como base conceitual de educação a TAS de 

Ausubel, aliada à construção dos MC de David Joseph Novak, na expectativa de 

apresentar uma proposta de embasamento teórico para o ensino, complementar às 

técnicas até então utilizadas no curso de graduação em Enfermagem da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Propõe, ainda, a realização 

de uma análise comparativa da aprendizagem de conceitos dos alunos do curso de 

graduação em Enfermagem, mediante formas distintas de ensino utilizadas pelo 

docente. 

 Apresenta-se estruturado em três artigos inéditos, dos quais um foi 

desenvolvido nos moldes de uma revisão integrativa de literatura e outros dois de 

resultados provenenientes da comparação entre uma intervenção de ensino e a 

forma tradicional utilizada na escola em análise. O primeiro artigo identifica a 

aplicação prática da TAS para a formação de conceitos pelos estudantes nos cursos 

de nível superior em Enfermagem, enquanto os demais comparam os resultados de 

uma intervenção de ensino pautada na TAS para favorecer o domínio do tema em 

estudo e ilustrar os níveis de aprendizado alcançados.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

A formação do profissional enfermeiro tem sido motivo de preocupação ao longo 

da história do ensino da enfermagem brasileira, evidenciada pelos pronunciamentos 

dos representantes das entidades de classe em eventos e publicações diversas. No 

meio acadêmico essas inquietações passam por discussões entre grupos de 

docentes e discentes dos cursos de graduação e pós-graduação (SCHERER e 

CARVALHO, 2006). 

O ensino de enfermagem tem sido caracterizado pelas constantes mudanças 

curriculares nos cursos de graduação e discussões de suas propostas pedagógicas. 

As novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Enfermagem têm 

adotado perspectivas mais humanistas. É esperado que a instituição universitária 

esteja comprometida com o destino dos homens, para associar o máximo de 

qualificação acadêmica com o máximo de compromisso social, que sinaliza na 

direção da superação da fragmentação do conhecimento até então presente 

(SCHERER e CARVALHO, 2006). 

Dessa forma, não se deve desconsiderar que o processo de aprendizagem em si 

encontra-se atrelado a outros fatores. E, apesar de já existir na enfermagem uma 

proposta transformadora, vários autores advertem que os enfermeiros anseiam pela 

competência técnica e o reconhecimento de seu espaço social sem a compreensão 

exata dos determinantes de sua prática. 

 

2.1 A Teoria da Aprendizagem Significativa 

 

Nesse contexto da formação do enfermeiro, a Teoria da Aprendizagem 

Significativa (TAS), de David Paul Ausubel, aborda o conceito de aprendizagem sob 

uma nova perspectiva. A aprendizagem é dita significativa quando uma nova 

informação (conceito, ideia, proposição) adquire significados para o aprendiz por 

meio de uma espécie de ancoragem em aspectos relevantes da estrutura cognitiva 

preexistente do indivíduo, isto é, em conceitos, ideias, proposições já existentes em 

sua estrutura de conhecimentos (ou de significados) com determinado grau de 

clareza, estabilidade e diferenciação (MOREIRA, 2012). 

Toda aprendizagem para ser significativa não pode perder de vista a ênfase ao 

que o estudante já sabe, uma vez que isso será a base afetiva e cognitiva das 
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aprendizagens posteriores.  O conhecimento prévio é a variável que mais influencia 

a aprendizagem e a predisposição para aprender é um elemento muito importante 

para que ela ocorra (FLORES, 2011). 

Quando o estudante é exposto a uma situação de aprendizagem, em que ideia e 

conceitos novos são abordados, faz-se necessário que estes se tornem 

significativos, e o sujeito consiga relacionar as informações com os conhecimentos 

pré-existentes em sua estrutura cognitiva; como por exemplo, uma imagem, um 

conceito e/ou uma proposição. O conhecimento anterior dá suporte ou ancora as 

novas informações. Essa ancoragem, dada pelo domínio anterior, é denominada 

pela teoria como conceito subsunçor (FERREIRA, 2003).  

As proposições de Ausubel partem da consideração de que os indivíduos 

apresentam uma organização cognitiva interna baseada em conhecimentos de 

caráter conceitual, pois sua complexidade depende muito mais das relações entre os 

conceitos do que do número de conceitos presentes. Entende-se que essas relações 

têm um caráter hierárquico, de maneira que a estrutura cognitiva é compreendida, 

fundamentalmente, como uma rede de conceitos organizados hierarquicamente de 

acordo com o grau de abstração e de generalização (PELIZZARI et al, 2002). 

Mais do que o simples resultado de atribuição de um significado a uma nova 

informação, a aprendizagem significativa trata-se de um processo dinâmico em que, 

por meio de atividades de ensino bem planejadas, os estudantes aprofundam, 

modificam e ampliam os seus conhecimentos. Por isso, a aprendizagem significativa 

de um indivíduo é um processo de “reorganização ativa de uma rede de significados 

pré-existentes em sua estrutura cognitiva” (GOWIN, 1981). 

As interações com as novas ideias fazem com que os conceitos subsunçores 

sejam assimilados progressivamente e assim sejam ampliados, processo este 

designado por diferenciação progressiva. Ao mesmo tempo apresentam cada vez 

mais relações entre os conceitos, precisamente por estarem mais diferenciados e 

enriquecidos. Quando estas relações, estas pontes cognitivas são estabelecidas 

entre conceitos anteriormente separados, resultam em conceitos mais gerais, mais 

abrangentes do que aqueles com que se relacionaram, designados na TAS por 

conceitos superordenados. Este processo que conduz a conceitos superordenados 

designa-se por reconciliação integradora (VALADARES, 2011). 

Ao analisar os fatores para que ocorra a aprendizagem significativa, Ausubel 

enumera três como decisivos: 1) as características do material a ser estudado, 2) o 
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desenvolvimento da estrutura cognitiva e 3) a disposição para aprender (FERREIRA, 

2003). 

Estas condições evidenciam que o processo de ensino e de aprendizagem 

implica corresponsabilidade do professor e do estudante. O professor deve estar 

subsidiado teoricamente para construir junto com o estudante o conhecimento, para 

que possa interpretá-lo, ao considerar o que o estudante já sabe e a natureza do 

conhecimento a ser ensinado, bem como possuir um material de ensino 

potencialmente significativo. O estudante, por sua vez, deve buscar ativamente os 

significados ensinados, interpretá-los e relacioná-los (de forma substantiva e não 

arbitrária) com os conhecimentos que já possui (FERREIRA, 2003). 

A aprendizagem significativa pode se processar em três diferentes níveis de 

complexidade: 1) a aprendizagem de representações, 2) a aprendizagem de 

conceitos e 3) a aprendizagem de proposições. 

A aprendizagem representacional refere-se ao significado de palavras e símbolos 

unitários e constitui o tipo básico de aprendizagem da espécie humana. O indivíduo 

relaciona o objeto com o símbolo que o representa. Esse tipo de aprendizagem é o 

que mais se aproxima da aprendizagem mecânica ou automática (MORAES, 2005). 

A aprendizagem de conceitos é um tipo complexo de aprendizagem 

representacional.  Pode ser significativa a partir do momento que for substantiva e 

não-arbitrária, o contrário se entende quando ela é apenas nominalista ou 

simplesmente representacional de um determinado objetivo (MORAES, 2005).  

Por último, a aprendizagem de proposições refere-se aos significados expressos 

por grupos de palavras combinadas em proposições ou sentenças. Ausubel destaca 

que, ao se aprender o significado de uma proposição verbal, por exemplo, aprende-

se primeiramente o significado de cada um dos termos componentes. Neste caso a 

tarefa é aprender o significado que está além da soma dos significados das palavras 

e conceitos que compõem a proposição (MORAES, 2005). 

 

2.2 O uso de Mapas Conceituais 

 

A projeção prática da TAS pode ser demonstrada por meio da técnica de 

construção de mapas conceituais (MC) criada por Joseph Donald Novak, que os 

apresenta como estratégia, método ou recurso esquemático, que constitui um 
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indicador para identificar a organização cognitiva do conhecimento adquirido pelos 

estudantes. 

Os MC foram desenvolvidos para promover a aprendizagem significativa, a 

análise do currículo e o ensino sob uma abordagem ausubeliana em termos de 

significados, que implicam: 1) identificar a estrutura de significados aceita no 

contexto da matéria de ensino; 2) identificar os subsunçores (significados) 

necessários para a aprendizagem significativa da matéria de ensino; 3) identificar os 

significados preexistentes na estrutura cognitiva do aprendiz; 4) organizar 

sequencialmente o conteúdo e selecionar materiais curriculares, usando as ideias de 

diferenciação progressiva e reconciliação integrativa como princípios programáticos; 

5) ensinar com uso de organizadores prévios, para estabelecer pontes entre os 

significados que o estudante já tem e os que ele precisaria ter para aprender 

significativamente a matéria de ensino, bem como para o estabelecimento de 

relações explícitas entre o novo conhecimento e aquele já existente e adequado 

para dar significados aos novos materiais de aprendizagem (MOREIRA, 2012). 

Dessa forma, de acordo com a TAS, os MC desenvolvidos por Novak (1977) são 

utilizados como uma linguagem para descrição e comunicação de seus conceitos e 

representam uma estrutura que mostra desde os conceitos mais abrangentes até os 

menos inclusivos. Eles são utilizados para auxiliar na ordenação a sequenciação 

hierarquizada dos conteúdos de ensino, de forma que ofereça estímulos adequados 

aos alunos (FERREIRA, 2003). 

O MC hierárquico se coloca como um instrumento adequado para estruturar o 

conhecimento em construção pelo aprendiz como uma forma de explicitar o 

conhecimento de um especialista. Ele é adequado como instrumento facilitador da 

meta-aprendizagem, pois possibilita uma oportunidade de o estudante aprender a 

aprender, mas também é conveniente para um especialista tornar mais claras as 

conexões que ele percebe entre os conceitos sobre determinado tema (TAVARES, 

2007). 

Não há regras gerais fixas para o formato de construção dos MC. O importante é 

que ele seja um instrumento capaz de evidenciar significados atribuídos a conceitos 

e relações entre conceitos no contexto de um corpo de conhecimentos, de uma 

disciplina, de uma matéria de ensino ou de um estudo individualizado. Por exemplo, 

se o indivíduo que elabora um MC, seja ele um docente ou um estudante, une dois 
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conceitos, por meio de uma linha, ele deve ser capaz de explicar o significado da 

relação que vê entre esses conceitos (MOREIRA, 2012). 

Os MC podem ser elaborados em papel, mas hoje já é possível fazê-los com o 

auxílio de softwares para a sua confecção, como por exemplo, o CmapTools®.  

Trata-se de um software gratuito 1 , de domínio público, com versão na língua 

portuguesa e de fácil manuseio na construção de apresentações gráficas. O mapa 

conceitual desenvolvido com apoio do software é utilizado em cursos na modalidade 

à distância como um facilitador da comunicação professor-estudante, além de ser 

uma forma de acompanhamento da trajetória de aprendizagem (COGO et al, 2009).  

O software CmapTools® foi desenvolvido pelo Florida Institute of Human and 

Machine Congnition (IHMC) para apoiar a construção de mapas conceituais por 

usuários de todas as áreas do conhecimento e para permitir a colaboração e 

compartilhamento durante o processo. 

Ao considerar o MC como facilitador do desenvolvimento do raciocínio clínico e 

trazer a inovação educacional necessária para que estudantes adquiram uma 

postura autônoma em relação ao processo de ensino-aprendizagem, esse tipo de 

tecnologia computacional foi utilizada nesse estudo por constituir um facilitador da 

execução da tarefa. 

A construção dos MC enquanto técnica de ensino tem demonstrado ser um 

instrumento importante como sinalizador dos conceitos apreendidos pelos 

estudantes no processo de ensino-aprendizagem, além de integrar o conhecimento 

novo aos anteriores ao estabelecer inter-relações. Demonstra ainda o interesse dos 

estudantes do curso de graduação em Enfermagem em utilizar as Tecnologias da 

Informação e da Comunicação (TIC’s) para o aperfeiçoamento do conhecimento 

(COGO et al, 2009). 

 

2.3 O conceito de complicações de pós-operatório mediato da ferida cirúrgica 

 

O conceito trabalhado neste estudo foi o de “complicações de pós-operatórias 

mediato da ferida cirúrgica”. Para o desenvolvimento deste conceito, foi necessário 

mencionar os conhecimentos prévios (organizadores prévios) fundamentais para o 

                                                 
1
 Disponível gratuitamente online em: http://cmap.ihmc.us/download/ 

http://cmap.ihmc.us/download/
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entendimento e domínio do conceito de forma que este pudesse ser aplicado nas 

mais diversas situações que o profissional enfermeiro possa deparar-se. 

Ao compreender que na aprendizagem significativa existe uma interação entre o 

novo conhecimento e o já existente, na qual ambos se modificam à medida que o 

conhecimento prévio serve de base para a atribuição de significados à nova 

informação, ele também se modifica, ou seja, os subsunçores adquirem novos 

significados e se tornam mais diferenciados, mais estáveis (MOREIRA, 2012). 

Dessa forma, foi destacada, como conhecimento prévio necessário para 

entendimento do conceito trabalhado, a prática de enfermagem perioperatória, que 

traz consigo tanto as atividades desenvolvidas durante a assistência pré, intra e pós-

operatória. Esses pontos são tradicionalmente abordados pela enfermagem nos 

cuidados perioperatórios, desde os cuidados mais básicos aos mais avançados da 

assistência, como a educação do paciente para o procedimento operatório, o 

aconselhamento cirúrgico, o levantamento dos dados para análise e subsídio da 

assistência a ser implementada, o próprio planejamento e aplicação dos cuidados, 

bem como a avaliação de todo processo (SMELTZER e BARE, 2011). 

Também devem ser levadas em consideração as funções do enfermeiro 

perioperatório em diversas atividades, desde a elaboração do histórico de 

enfermagem do paciente até a supervisão dos cuidados de enfermagem prestados, 

inclusive a assistência prestada pelos demais profissionais de enfermagem ao 

paciente durante o procedimento cirúrgico, como instrumentadores cirúrgicos, 

circulantes em salas operatórias, chefes de serviço de enfermagem cirúrgica, 

educadores e pesquisadores (SMELTZER e BARE, 2011).  

Outros componentes curriculares também devem ser abordados, que 

compreendem conteúdos de anatomia, fisiologia e histologia humanas, Semiologia e 

Semiotécnica de Enfermagem, os aspectos clínicos de patologias associadas ao 

histórico do paciente e conceitos fundamentais de tratamento de feridas, desde sua 

limpeza e assepsia ao tratamento com coberturas e preparação do paciente para a 

alta hospitalar (ALEXANDER, MEEKER e ROTHROCK, 2008; SMELTZER e BARE, 

2011). 

As principais complicações de pós-operatório da ferida cirúrgica trabalhadas 

foram infecção, em que é necessária, principalmente, a compreensão de que a 

criação de uma ferida cirúrgica rompe a integridade da pele e sua função protetora, 

e a exposição dos tecidos orgânicos profundos aos patógenos ambientais que 
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colocam o paciente em risco para a infecção do sítio cirúrgico, uma complicação 

com risco potencial de morte. A infecção do sítio cirúrgico aumenta o tempo da 

internação, os custos do tratamento e o risco de outras complicações (ALEXANDER, 

MEEKER e ROTHROCK, 2008). 

A deiscência de sutura (ruptura da incisão cirúrgica ou da ferida) é 

considerada uma complicação cirúrgica grave. Pode ser favorecida pela idade 

avançada, estado nutricional deficiente ou doença pulmonar ou cardiovascular nos 

pacientes que se submetem à cirurgia abdominal (SILVA, 2011). 

Já a evisceração trata da exposição das vísceras relacionadas direta ou 

indiretamente com o sítio cirúrgico, tida como uma complicação da deiscência. A 

evisceração causa dor e pode estar associada ao vômito, tosse e tentativa precoce 

de deambulação (SMELTZER e BARE, 2011; SILVA, 2011). 

Em todas essas complicações é importante que o estudante consiga 

relacioná-las como processos dependentes e interligados, de que, por meio de um 

conhecimento científico e intervenções adequadas, é possível a prevenção e 

tratamento adequado da ferida cirúrgica. Portanto, inclui necessariamente a 

avaliação do sítio cirúrgico, o exame físico da ferida e da pele adjacente, com a 

correlação dos achados com o processo fisiológico da cicatrização. 

Assim, o exame da ferida e da pele adjacente inclui a mensuração da incisão, 

observação do tecido da ferida com atenção à reepitelização, a integridade da 

sutura, o exsudato que porventura possa drenar e a execução da palpação da 

incisão com atenção para a deposição de colágeno (ALEXANDER, MEEKER e 

ROTHROCK, 2008; KAWAMOTO, 1999).  

Todos esses achados devem ser correlacionados com os aspectos clínicos de 

doenças associadas ao histórico do paciente, assim como aos aspectos 

psicoemocionais que envolvem o período perioperatório. 

Dessa forma, espera-se que o estudante consiga relacionar todos os 

conhecimentos prévios com os novos para promover articulações entre estes para 

solucionar as situações e problemas associados à prática diária da enfermagem. 

Foi, portanto, objeto deste estudo, a formação de conceitos no nível de 

graduação em enfermagem quanto ao conceito de complicações de pós-operatório 

mediato da ferida cirúrgica. 

Logo, um MC “espelho” sobre o conceito em análise foi construído para subsidiar 

a análise de dados coletados por este estudo, conforme a figura a seguir:
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Figura 1: Mapa conceitual “espelho” sobre complicações de pós-operatório mediato da ferida cirúrgica 
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O conceito ilustrado na figura 1 retrata o MC da forma mais completa no que se 

refere aos organizadores prévios (conhecimentos prévios), bem como nas relações 

de articulações entre diversos símbolos, conceitos e até mesmo no ensaio de 

algumas preposições, de acordo com a aula ministrada à luz da TAS. Vale salientar 

que não se trata de um MC correto, uma vez que pode modificar-se, a depender de 

quem o analisa ou sob alguma ótica diferenciada. 

Assim, com a incorporação de novas tecnologias de ensino que promovam a 

aprendizagem, como é o caso da TAS, causa-se o avanço no campo da formação 

em enfermagem, especificamente nos cursos de graduação, de forma que atinja 

uma formação mais completa, com domínio dos conceitos necessários para a 

atuação desses futuros profissionais. Além de oportunizar o uso de um produto 

tecnológico já disponível para a construção dos MC como forma de avaliação das 

modificações da estrutura cognitiva do estudante durante o processo de formação, 

por meio do uso do software Cmap Tools®. 

Dessa forma, este trabalho justificou-se pela necessidade de ampliar e associar 

os conhecimentos adquiridos pelos estudantes com a realidade em que estão 

inseridos, de forma que os torne significativos e não apenas um conhecimento 

reproduzido em sala de aula pelos docentes. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 GERAL 

 Comparar a aprendizagem de conceitos dos estudantes do curso de 

graduação em Enfermagem, quando submetidos a formas distintas de ensino, 

de modo que aponte abordagens que promovam resultados significativos. 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

• Identificar a aplicação prática e os resultados da TAS para a formação de 

conceitos no processo formativo nos cursos de nível superior em 

Enfermagem. 

• Analisar os conceitos apreendidos após abordagem tradicional de ensino e 

após aulas embasadas na TAS para formação do conceito de complicações 

mediatas da ferida cirúrgica; 

• Propor o uso dos mapas conceituais no ensino de graduação em Enfermagem 

para formação de conceitos com o objetivo de fomentar o desenvolvimento de 

uma base prática profissional crítica. 
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4. MÉTODO 

 

Estudo acerca da aprendizagem dos estudantes do curso de graduação em 

Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), realizado à 

luz da TAS quanto à aprendizagem de conceitos. Fundamentou-se nos princípios 

básicos do construtivismo, em que se busca uma prática que possibilite ao 

estudante uma aprendizagem significativa e um olhar crítico diante da realidade, em 

que os estudantes constroem ativamente seus modos de conhecer a prática 

(FERREIRA, 2003). 

 

4.1 Tipo de estudo: Foi realizado, à princípio, um estudo de revisão integrativa da 

literatura para responder um dos objetivos propostos e, logo depois, se iniciou um 

estudo com delineamento quase-experimental correspondente aos demais objetivos 

das pesquisa. 

 A revisão integrativa da literatura teve como embasamento metodológico 

Whittemore e Knafl (2005) com o cumprimento das 6 etapas sugeridas para o 

desenvolvimento da revisão. 

 Quanto ao tipo de estudo quase-experimental, este se justifica pela presença 

dos grupos de controle e de intervenção, a intervenção de ensino realizada, além da 

ausência de randomização na seleção dos sujeitos (POLIT, 2004). 

 Neste estudo foram consideradas como variáveis independentes os 

conteúdos da disciplina e a prática de ensino. A variável dependente foi a 

aprendizagem dos estudantes quanto à formação e domínio dos conceitos sobre 

complicações pós-operatórias mediatas da ferida cirúrgica. 

 

4.2 Local: Curso de graduação em Enfermagem do Departamento de Enfermagem 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN. 

 

4.3 Período de coleta dos dados: Os dados foram coletados no segundo semestre 

letivo de 2013, especificamente nos meses de agosto e setembro.  

 

4.4 População e Amostra: A população foi constituída pelos acadêmicos do curso 

de graduação em Enfermagem da UFRN, e a amostra pelos estudantes que 

cursaram a disciplina Enfermagem na Atenção Integral à Saúde I, oferecida no 
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quinto semestre do curso, no período letivo de 2013.2, e aceitaram participar da 

pesquisa, mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 

TCLE (Apêndice A). A turma deste período foi composta por 50 alunos matriculados, 

divididos aleatoriamente, por meio de sorteio, em dois grupos, para constituir os 

grupos controle e intervenção. 

Foram considerados aptos para o estudo aqueles que atenderam ao critério 

de inclusão de ser estudante regularmente matriculado na disciplina de Atenção 

Integral à Saúde I, oferecida no quinto semestre do curso de graduação em 

Enfermagem da UFRN. Foram excluídos aqueles que cursavam qualquer outra 

disciplina do quinto período do curso, exceto a disciplina em questão.  

 Destes 50 estudantes, 25 alunos foram selecionados para comparecerem à 

primeira etapa e constituírem o subgrupo I da etapa I (grupo intervenção), mas 

apenas 18 aceitaram participar e atenderam aos critérios de inclusão/exclusão.  

 Quanto aos outros 25 alunos, selecionados para comparecerem a etapa II, 

apenas 13 aceitaram participar e atenderam aos mesmos critérios de elegibilidade e 

corresponderam ao subgrupo III da etapa II (grupo controle). O grupo intervenção 

também foi convidado para participar novamente na etapa II e foi denominado 

subgrupo II, em que apenas 12 dos 18 estudantes compareceram.  

Segue abaixo a figura que ilustra o desenho da pesquisa para composição 

dos subgrupos I, II e III para desenvolmento deste estudo: 

 

 
Figura 2 - Composição dos subgrupos da turma em estudo. 
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Ao final, foi construído um total de 43 MC entre os estudantes dos três grupos 

em estudo para análise. 

   

4.5 Procedimentos para coleta de dados: Uma preocupação ética para seleção 

dos estudantes para composição dos subgrupos previstos para o estudo foi de que 

todos os alunos, independentemente do grupo alocado, recebessem as aulas 

oferecidas pela disciplina em questão, com o docente da escola em estudo, sem 

sobreposição de qualquer outro método que favorecesse um em relação a outro, em 

momentos avaliativos posteriores formais da disciplina em estudo. 

 Para tanto, foi necessário realizar uma subdivisão da turma em duas partes, 

para que a primeira (subgrupo I) recebesse as aulas propostas pela intenção de 

pesquisa que foi caracterizada como intervenção de ensino. Outra parte (subgrupo 

III) recebeu apenas as aulas previstas pelo planejamento da disciplina ofertada 

curricularmente no semestre letivo em questão, foi o grupo controle. 

 Ainda houve a coleta de dados do subgrupo I, que após ser submetido à 

intervenção proposta, recebeu a aula prevista curricularmente pela disciplina regular 

e refez a elaboração dos MC junto com o subgrupo III, agora denominado subgrupo 

II. 

 O subgrupo I recebeu uma aula que foi preparada com base nos 

pressupostos da TAS para desenvolvimento de domínio do conceito de 

“complicações de pós-operatório mediato da ferida cirúrgica”, ministrada pelos 

pesquisadores que aplicaram a intervenção. Ao final todos os participantes foram 

convidados a elaborar os MC sobre o tema com uso do software Cmap Tools®. 

Antes do início da coleta de dados, esses estudantes receberam um breve 

treinamento acerca do uso do Software Cmap Tools®, em horário diferente ao de 

oferta da disciplina. 

 Na segunda etapa, os dois subgrupos II e III estavam juntos e ocorreu a aula 

curricular da disciplina, sobre o mesmo assunto, como previsto no cronograma, com 

a docente responsável pela temática abordada, e da mesma forma que na primeira 

etapa, após a aula foram elaborados os MC referentes ao conceito em estudo. 

 Dessa forma, objetivou-se diminuir ao máximo os possíveis vieses da 

pesquisa, visto que esta se realizou em um único semestre, com a mesma turma e 
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possibilitou que todos os estudantes, que desejaram, pudessem participar da aula 

com a docente da disciplina responsável pela temática abordada. 

 A construção dos MC foi realizada em um horário diferente do horário da 

disciplina, com o apoio dos pesquisadores e monitores previamente treinados com 

uma breve explanação acerca da descrição e forma de elaboração e aplicação deles 

com uso do software adotado.  

Assim, pretendeu-se identificar a mudança gerada na estrutura cognitiva dos 

estudantes antes e após a introdução da variável conteúdo de ensino, nos três 

grupos estudados. 

Nenhum material foi identificado de forma que caracterizasse os participantes, 

bem como a entrega foi realizada por meio de depósito em local destinado para tal 

finalidade. Como forma de garantir a não identificação dos participantes da 

pesquisa, os TCLE foram depositados em local distinto dos MC elaborados e 

recolhidos depois de finalizado o prazo estabelecido para devolução.  

As aulas foram ministradas durante a disciplina de Enfermagem na Atenção 

Integral à Saúde I, no período de 2013.2 por um docente da disciplina e pelos 

pesquisadores sob orientação dos docentes responsáveis pela disciplina, porém, 

subsidiada pelos preceitos da TAS, no que tange à elaboração dos organizadores 

prévios, material potencialmente significativo, criação de um clima favorável para a 

aprendizagem significativa e o estímulo a aprender, para desenvolvimento do 

domínio do conceito em estudo. 

As aulas referentes ao conteúdo de complicações pós-operatórias mediatas 

da ferida cirúrgica foram ministradas nos conteúdos de Enfermagem perioperatória, 

conforme plano de ensino da disciplina curricularmente oferecida.  

 

4.6 Análise dos dados: Os dados coletados foram analisados mediante uso da 

técnica de análise de conteúdo de Bardin, que pode ser definida como um conjunto 

de técnicas de análise de comunicação que visa obter, por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 

(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção destas mensagens (FRANCO, 2012).  

 A análise dos dados foi realizada mediante o cumprimento das três fases de 

análise do conteúdo, a saber: 1) Pré-análise: por meio da leitura flutuante, da 

escolha dos documentos, preparação do material e a referenciação dos índices e a 
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elaboração de indicadores; 2) Exploração do Material, e 3) Tratamento dos 

resultados, a inferência e a interpretação (BARDIN, 1977). 

 Para a análise do conhecimento dos estudantes foi necessário: a) a 

identificação do domínio de conceitos e relações conceituais relacionadas com o 

corpo de conhecimentos selecionados para análise da pesquisa, antes e após o 

ensino da avaliação de enfermagem do paciente com ferida cirúrgica no período 

pós-operatório mediato, na disciplina Enfermagem na Atenção Integral à Saúde I, a 

qual teve por objetivo a facilitação da aprendizagem significativa; b) análise dos 

aspectos organizacionais do plano de ensino da disciplina Enfermagem na Atenção 

Integral à Saúde I, potencialmente facilitadores da transformação e evolução do 

conhecimento dos estudantes na área de Enfermagem, denominados organizadores 

prévios. 

 

4.7 Apreciação Ética: Para viabilização da coleta dos dados, o Projeto de Pesquisa 

foi submetido à apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, conforme 

recomendação da Resolução nº. 196/96, revogada pela Resolução no. 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde, a qual trata de pesquisa 

envolvendo seres humanos e obteve parecer favorável no. 262.679, Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) no. 11706412.3.0000.5537 (ANEXO A).  

Foi também solicitada, previamente, e recebida a autorização da instituição onde a 

pesquisa foi realizada.  

A assinatura do TCLE foi obtida após explicação sobre as características do 

estudo, bem como seus objetivos e finalidades, e com plena aceitação por parte dos 

estudantes, que tiveram sua identidade preservada. O termo foi assinado por todos 

em duas vias de igual teor. 

Logo, foram considerados como critérios para o cancelamento ou suspensão 

da pesquisa a ausência de sujeitos da pesquisa na instituição sediadora, recusa pela 

maior parte dos participantes pretendidos para o estudo e/ou recusa em assinar o 

TCLE. 
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5.1 ARTIGO 1 - Resultados de aplicações da Teoria da Aprendizagem 

Significativa no ensino de enfermagem2 

 

Results of the Theory of Meaningful Learning applications in nursing education 

 

Resultados de las aplicaciones de la Teoría de Aprendizaje Significativa en la 

formación de enfermería 

 

Diana Paula de Souza Rego Pinto3 

Marcos Antonio Ferreira Júnior4 

 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Identificar a aplicação prática e os resultados da TAS para a formação de 

conceitos na formação de estudantes nos cursos de graduação em enfermagem. 

Métodos: Revisão integrativa acerca da utilização da TAS na formação de conceitos 

em cursos de graduação em enfermagem. Foi questão norteadora do estudo: Qual a 

aplicabilidade prática da TAS na formação de conceitos na formação de estudantes 

de graduação em enfermagem? A amostra foi selecionada por uma busca nas bases 

de dados eletrônicas SCIELO, PUBMED/MEDLINE, CINAHL e SCOPUS de maio a 

agosto de 2013, e foram utilizados os descritores controlados “Formação de 

Conceito” e “Aprendizagem” e os não controlados “Aprendizagem Significativa” e 

“Mapas Conceituais”. Principais resultados: Houve predominância do uso de MC 

como forma de aplicação prática da TAS e resultados favoráveis ao seu uso pelas 

instituições de ensino. Conclusões: A versatilidade da TAS frente aos resultados de 

estudos é expressiva e justifica seu uso no ensino de graduação em enfermagem. 

Descritores: Educação em enfermagem; Aprendizagem; Formação de conceito;  
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ABSTRACT 

Objective: To identify the practical implementation and results of the TAS for the 

formation of concepts in training students in undergraduate courses in nursing. 

Methods: Integrative review on the use of TAS in the formation of concepts in 

undergraduate courses in nursing. Guiding question of the study was: What is the 

practical applicability of SAT in the formation of concepts in the training of graduate 

students in nursing? The sample was selected by a search of the electronic 

databases SciELO, PubMed/MEDLINE, CINAHL and SCOPUS, may to august 2013, 

and indexed descriptors "Concept Formation" and "Learning" were used and not 

indexed "Meaningful Learning" and "Concept Maps". Main results: There was a 

predominance of the use of MC as a form of practical application of TAS and 

favorable to its use by educational institutions results. Conclusions: The versatility of 

TAS compared to the results of studies are significant and justify its use in teaching 

undergraduate nursing. 

Key words: Nursing education; Learning; Concept formation; 

 

RESUMEN 

 

Objetivo: Identificar la aplicación práctica y los resultados del TAS para la formación 

de conceptos en la formación de estudiantes en cursos de pregrado en enfermería. 

Métodos: Revisión Integral sobre el uso de TAS en la formación de conceptos en 

cursos de pregrado en enfermería. Guiando pregunta del estudio fue: ¿Cuál es la 

aplicabilidad práctica de SAT en la formación de conceptos en la formación de 

estudiantes de posgrado en enfermería? La muestra fue seleccionada por la 

búsqueda de las bases de datos electrónicas SciELO, PubMed/MEDLINE, CINAHL y 

SCOPUS mayo-agosto 2013, y los descriptores indexado "Formación de conceptos" 

y "Aprendizaje” se utilizaron y no indexada "Aprendizaje Significativo” y "Mapas 

Conceptuales". Resultados principales: Se observó un predominio del uso de MC 

como una forma de aplicación práctica de la TAS y favorable a su uso por las 

instituciones educativas resultados. Conclusiones: La versatilidad de TAS en 

comparación con los resultados de los estudios son importantes y justifican su uso 

en la enseñanza de pregrado en enfermería. 

Palabras claves: La educación de enfermería; aprendizaje; formación de conceptos. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os processos educativos, de forma geral, buscam a passagem do estado de 

desconhecimento relativo para um estado de conhecimento capaz de transformar a 

realidade. Entretanto, no campo da educação, torna-se necessário considerar o 

contexto do indivíduo e o meio em que ele vive para se atingir tal mudança1. 

No contexto educativo, hoje quase não se fala mais em estímulo, resposta, 

reforço positivo, objetivos operacionais, instrução programada e tecnologia 

educacional. Estes conceitos fazem parte do discurso usado em uma época, em que 

a influência comportamentalista na educação estava no auge e transparecia 

explicitamente nas estratégias de ensino e nos materiais educativos. Nessa época, o 

ensino e a aprendizagem eram focados em termos de estímulos, respostas e 

reforços, não de significados2. 

O desenvolvimento de diferentes competências para ensinar e aprender neste 

início de século converge para uma ação pedagógica crítica e transformadora e a 

utilização de ferramentas e recursos das tecnologias educacionais pode significar 

aprender a aprender, o que modifica os paradigmas educacionais vigentes ate 

então, e aponta a necessidade de modificações nos papeis dos sujeitos envolvidos 

neste processo3. 

A partir dessas discussões, emerge a ideia do conhecimento como algo 

inacabado e processual em que não se pode compreender o ensino como uma 

sequência de ações padronizadas com a finalidade de transmitir informações, como 

simples processo de disseminação de informações a respeito de um conteúdo fixo e 

distribuído ao longo do tempo e memorizado pelos alunos. 

Por isso, pode antecipar-se que aprendizagens mais profundas são 

alcançadas por meio de métodos de ensino-aprendizagem que possibilitem e 

reforcem a iniciativa do aluno, o seu sentido de descoberta e uma construção de 

conhecimento a partir da análise e resolução de problemas concretos4. 

Nesse contexto, ao refletir sobre a formação desejável dos alunos e dos 

professores, cabe a discussão de uma aprendizagem significativa e do tipo 

construtivista, na qual o conhecimento anterior representa um papel importante, 

mesmo quando esse conhecimento prévio se apresenta menos científico4. 

A aprendizagem significativa na perspectiva de Ausubel é entendida como um 

processo em que as novas informações, para serem assimiladas de maneira estável 
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e útil, devem interagir com certas ideias relevantes, previamente existentes na 

estrutura cognitiva do sujeito, denominadas subsunçores, e formar com eles um 

conjunto com significado 5. 

É preciso entender que a aprendizagem é significativa quando novos 

conhecimentos (conceitos, ideias, proposições, modelos, fórmulas) passam a 

significar algo para o aprendiz, quando ele é capaz de explicar situações com suas 

próprias palavras, quando é capaz de resolver problemas novos, enfim, quando 

compreende. Essa aprendizagem se caracteriza pela interação entre os novos 

conhecimentos e aqueles especificamente relevantes já existentes na estrutura 

cognitiva do sujeito que aprende, os quais constituem o mais importante fator para a 

transformação dos significados lógicos, potencialmente significativos, dos materiais 

de aprendizagem em significados psicológicos 2,7. 

Na atualidade, o cuidar na área da saúde demanda dos profissionais, 

incluindo os enfermeiros, criatividade, flexibilidade, perspectiva contextual, 

curiosidade intelectual e, principalmente, competências embasadas em 

conhecimentos sólidos que os tornem capazes de aliar gestão de pessoas e de 

recursos.6 

O ensino de enfermagem no país passou por várias fases de 

desenvolvimento ao longo dos anos, tendo como reflexo de cada mudança o 

contexto histórico da enfermagem e da sociedade brasileira. Consequentemente, o 

perfil de enfermeiros apresenta significativas mudanças em decorrência das 

transformações no quadro político-econômico-social da educação e da saúde no 

Brasil e no mundo1. 

Com isso, espera-se que o enfermeiro, formado nas universidades nos dias 

de hoje, consiga relacionar os diversos conteúdos apresentados nas disciplinas, 

desenvolva um pensamento crítico, associe a teoria com a prática, e favoreça a 

tomada de decisões juntamente com o paciente/usuário, a família e a equipe de 

saúde. 

Para a formação de profissionais com este perfil, é necessária a utilização de 

estratégias de ensino que aproximem conceitos e fatos e demonstrem ser, 

metodologicamente, favorável à construção do conhecimento de forma 

interdisciplinar e individualizada.  

Tem-se, portanto, a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) proposta por 

David Paul Ausubel, que sugere a participação ativa do sujeito, sua atividade auto 
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estruturante, o que supõe a participação pessoal do aluno na aquisição de 

conhecimentos, de maneira que eles não sejam uma repetição ou cópia dos 

formulados pelo professor ou pelo livro-texto, mas uma reelaboração pessoal.6-8 

Nesse contexto, objetiva-se com esse estudo identificar a aplicação prática e 

os resultados da TAS para a formação de conceitos no processo formativo nos 

cursos de nível superior em enfermagem. 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de revisão integrativa de literatura acerca da TAS na 

formação de conceitos em cursos de graduação em enfermagem. O 

desenvolvimento desta revisão seguiu um referencial metodológico, que propõe seis 

etapas para o seu desenvolvimento, quais sejam: 1) elaboração da questão 

norteadora, 2) busca ou amostragem na literatura, 3) categorização, 4) análise 

crítica dos estudos incluídos, 5) discussão dos resultados, e 6) síntese da revisão 

integrativa. Neste contexto, foi elaborado previamente um protocolo de revisão, para 

orientar o desenvolvimento da pesquisa e a realização de todas as seis etapas 

sugeridas. 9 

Dessa forma, foram etapas do protocolo, a identificação do tema, o objetivo, 

seleção da questão norteadora, seleção da amostra do estudo por meio da 

estratégia de busca nas bases de dados com utilização de descritores controlados e 

não controlados, elaboração dos critérios de inclusão e exclusão do estudo, 

categorização dos resultados, avaliação dos estudos incluídos na revisão e síntese 

do conhecimento. 

A questão norteadora que subsidiou o desenvolvimento da pesquisa: Qual a 

aplicabilidade prática da TAS na formação de conceitos no processo formativo de 

estudantes de graduação em enfermagem?. E, para a seleção da amostra do 

estudo, foi realizado um levantamento dos textos nas bases de dados eletrônicas 

SCIELO, PUBMED/MEDLINE, CINAHL e SCOPUS durante o período de maio a 

agosto de 2013, nos quais foram utilizados os descritores controlados no DeCS e 

MeSH “Formação de Conceito” e “Aprendizagem” e os descritores não controlados 

“Aprendizagem Significativa” e “Mapas Conceituais”. Esses descritores 

possibilitaram a realização de seis cruzamentos diferentes, que foram inseridos 

respectivamente em todas as bases de dados selecionadas. 
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Quanto aos cruzamentos realizados para viabilização das buscas em todas as 

bases de dados foram: 1) Formação de Conceito AND Aprendizagem, 2) Formação 

de Conceito and Aprendizagem Significativa, 3) Formação de conceito AND Mapas 

Conceituais, 4) Aprendizagem AND Aprendizagem Significativa, 5) Aprendizagem 

AND Mapas conceituais, e 6) Aprendizagem Significativa AND Mapas Conceituais. 

Em relação aos critérios de inclusão, foram selecionados artigos científicos 

disponíveis gratuitamente e na íntegra nas bases de dados selecionadas, nos 

idiomas português, inglês e espanhol, publicados a partir de 1980, visto que as 

primeiras publicações sobre a teoria são a partir do final da década de 70, e ainda, 

estudos que abordaram a TAS na formação de conceitos nos cursos de graduação 

em enfermagem. Os manuscritos foram selecionados quanto à temática e a 

abordagem do nível superior em enfermagem no momento da leitura para os 

critérios de elegibilidade. 

Os critérios de exclusão foram artigos que não abordaram a temática 

relevante para o alcance da pesquisa, estudos que trataram de aprendizagem, 

porém sem referência a TAS de Ausubel, artigos duplicados e publicações como 

dissertações, teses, revisão de literatura, editoriais e notas ao editor. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com a segunda etapa da revisão integrativa, a busca na literatura, 

apenas com os critérios de ano de publicação, idioma e cruzamento dos descritores, 

foram encontrados 28 artigos na SCIELO, 579 na PUBMED/MEDLINE, 631 na 

CINAHL e 2711 na SCOPUS, que totalizou 3949 publicações.  

A partir da aplicação do teste de seleção, que incluiu a aplicação da questão 

norteadora e dos critérios de inclusão/exclusão no título, no resumo e no texto, foi 

possível o alcance da amostra final desta pesquisa, 1 artigo na PUBMED/MEDLINE, 

3 artigos na CINAHL e 5 artigos na SCOPUS, num total de 9 artigos selecionados. 

 Após a seleção dos artigos, iniciou-se a análise crítica dos manuscritos 

baseada no referencial teórico da TAS desenvolvida por Ausubel. Dessa forma, os 

artigos foram categorizados conforme os tipos em que se dá a TAS, sua 

aplicabilidade prática e os principais resultados encontrados. 

Ausubel sugere, em relação a TAS, que os seres humanos são capazes de 

aprender de forma significativa, de relacionar conceitos, ideias e proposições de 
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forma clara e disponível na estrutura cognitiva. Propõe, ainda, três tipos de 

aprendizagem significativa: a aprendizagem representacional, a aprendizagem 

conceitual e a aprendizagem proposicional, direcionadas aos níveis de ensino-

aprendizagem dos estudantes. 10 

Dessa forma, em relação aos tipos de aprendizagem significativa, todos os 

artigos abordaram a aprendizagem conceitual dirigida aos estudantes de nível 

superior, mediante pesquisas que testaram ou comprovaram o embasamento teórico 

da TAS como fator importante no desenvolvimento de raciocínio crítico e formação 

de conceitos nos estudantes de graduação em enfermagem. 

Os estudos foram identificados pelas letras “A a I” de forma a não ocorrer 

divergências entre estas e a numeração utilizada para as referências durante as 

citações no transcorrer deste manuscrito. 

Dos nove artigos encontrados na amostra final, quatro foram publicados nos 

Estados Unidos da América (EUA), e em sua maioria a partir do ano de 2002, e, 

quanto à aplicabilidade prática, observou-se uma predominância dos artigos em 

abordar o uso de Mapas Conceituais como forma de aplicar a TAS, como descrito na 

quadro 1.  

 

Quadro 1 – Estudos que analisaram a aplicabilidade prática da Teoria da 

Aprendizagem Significativa de Ausubel na formação superior de 

profissionais de saúde. 

 

Artigo Ano/País 

Delineament

o de 

pesquisa 

Aplicabilidad

e prática 

A Shared understandings: 

negotiating the meanings of 

health via concept mapping 

1998/ 

Australia 

Não 

determina o 

desenho do 

estudo 

Mapas 

conceituais. 

B The influence of concept mapping 

on critical thinking in 

baccalaureate nursing students 

 

2003 

EUA 

 

Estudo 

quase-

experimental 

 

Mapas 

conceituais. 

C Concept maps as an 2005 Estudo Mapas 
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 Mapas conceituais (MC) são propostos como uma estratégia potencialmente 

facilitadora de uma aprendizagem significativa. Embora normalmente tenham uma 

organização hierárquica e muitas vezes incluam setas, não podem ser confundidos 

com simples diagramas. São esquemas de significados, de relações significativas, 

de hierarquias conceituais, o que também os diferencia das redes semânticas que 

não necessariamente se organizam por níveis hierárquicos e não obrigatoriamente 

incluem apenas conceitos. 7 

assessment: tool in a nursing 

course 

Taiwan quase- 

Experimental 

conceituais. 

D Student learning with concept 

mapping of care plans in 

community – based education 

2006 

EUA 

Estudo 

quase- 

experimental 

Mapas 

conceituais. 

E Evaluation of concept mapping in 

an associate degree nursing 

program 

2006/ 

EUA 

Não 

determina o 

desenho do 

estudo 

Mapas 

conceituais. 

F Learning style preference and 

student aptitude for concept 

maps 

2007/ 

EUA 

Não 

determina o 

desenho do 

estudo 

Mapas 

conceituais. 

G Theory of significant learning: 

development and evaluation of 

virtual classroom in Moodle 

platform 

2011 

Brasil 

Não 

determina o 

desenho do 

estudo 

O produto 

tecnológico – 

Aula virtual; 

H Intervenção educativa sobre 

hipertermia: uma estratégia de 

ensino para aprendizagem em 

centro cirúrgico. 

2011 

Brasil 

Estudo 

quase-

experimental 

Aulas 

embasadas na 

TAS. 

I Conhecimento sobre hipotermia 

dos profissionais de enfermagem 

do centro cirúrgico 

2012 

Brasil 

Estudo 

quase-

experimental 

Aulas 

embasadas na 

TAS. 
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 Mapas conceituais, também, não devem ser confundidos com mapas mentais 

que são livres, associacionistas, não se ocupam de relações entre conceitos, 

incluem coisas que não são conceitos e não estão organizados hierarquicamente. 

Mapas conceituais não buscam classificar conceitos, mas sim relacioná-los e 

hierarquizá-los. 7 

 Dessa forma, alguns estudos têm demonstrado a importância da aplicação da 

TAS para fundamentar estratégias de ensino que facilitem o processo de 

aprendizagem do aluno e sua participação de forma ativa neste processo. Os MC 

estimulam a aprendizagem por descoberta, o que gera uma aprendizagem mais 

significativa e aumenta assim o processo de raciocínio.11 

Alguns autores concordam quando tratam dos MC como uma estratégia 

importante na formação de enfermeiros na prática de promoção da saúde, na 

melhoria significativa das capacidades dos alunos para identificar padrões e 

relações para planejamento e avaliação dos cuidados de enfermagem e ainda, 

referem os MC como uma inovação de ensino criativa e útil, como uma ferramenta 

cognitiva para melhorar o pensamento crítico do aluno e a capacidade 

metacognitiva. 12-14 

Conforme verificado em relação ao delineamento metodológico selecionado 

para o desenvolvimento dos estudos, houve uma predominância de pesquisas com 

abordagem quantitativa, e especificamente, estudos do tipo quase experimental. O 

quadro a seguir descreve os principais resultados encontrados nos estudos, de 

acordo com seus objetivos. 

 

Quadro 2 - Principais resultados obtidos pelos estudos que analisaram o uso da 

Teoria da Aprendizagem Significativa na formação superior de 

profissionais de saúde. 

 Objetivo Principais resultados 

A Elaborar a aula virtual sobre a TAS. Proporciona o aprendizado a partir das 

múltiplas potencialidades, capacidades 

e interesses dos educandos. 

B Avaliar MC como uma atividade de 

ensino-aprendizagem clínica, que 

reflete o pensamento crítico. 

O uso de MC é uma atividade de 

ensino-aprendizagem eficaz e suporte 

de mapas conceituais como estratégia 
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de ensino de enfermagem baseada em 

evidências. 

C Implementar MC como estratégia de 

aprendizagem em um curso de 

enfermagem e avaliar o progresso da 

aprendizagem dos alunos por meio 

da construção de MC com base em 

cenários. 

MC é uma inovação no ensino que 

indica as relações conceituais e 

padrões em um domínio de conteúdo 

que é útil como uma ferramenta 

cognitiva para melhorar o pensamento 

crítico do aluno e a capacidade 

metacognitiva. 

D Testar empiricamente a eficácia dos 

MC para a aprendizagem dos alunos 

e a satisfação dos estudantes com a 

estratégia. 

MC melhoram significativamente as 

capacidades dos alunos para ver 

padrões e relações para planejar e 

avaliar os cuidados de enfermagem. 

E Identificar no Auxiliar de Enfermagem 

a diferença no conhecimento sobre 

hipotermia antes e após a 

intervenção educativa;  

As estratégias de ensino utilizadas 

foram efetivas uma vez que permitiram 

integrar o processo de ensino-

aprendizagem entre a teoria e a 

prática. 

F Descrever a relação entre a 

preferência de estilo de 

aprendizagem dos estudantes de 

enfermagem e aptidão para MC. 

Estratégia de aprendizagem complexa, 

como MC, eficaz para os alunos com 

todos os tipos e preferências de 

aprendizagem. 

G Discutir um projeto realizado para 

explorar a eficácia dos MC em ajudar 

os alunos a desenvolver conceitos 

positivos de saúde. 

A utilização de MC é uma estratégia 

importante na formação de 

enfermeiros; Proporciona a cada 

estudante a exploração de formação e 

discussão de conceitos.  

H Identificar a diferença no 

conhecimento sobre hipotermia no 

auxiliar de enfermagem após a 

intervenção educativa; Relacionar as 

ações de enfermagem às variáveis 

estudadas. 

Os conceitos sobre o tema foram 

significativos aos profissionais de 

enfermagem; Isto é, as informações 

foram ancoradas, modificadas e 

ampliadas na estrutura cognitiva dos 

sujeitos de estudo. 
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I Analisar se o uso MC em vez do 

plano de cuidados de enfermagem 

tradicional para se preparar para 

experiências clínicas ajudaria os 

estudantes de enfermagem 

bacharelado a se tornarem 

pensadores mais críticos. 

MC estimulam aprendizagem por 

descoberta, o que leva a uma 

aprendizagem significativa, com 

aumento do processo de raciocínio.  

 

Mapeamento de conceitos é uma estratégia de ensino que tem demonstrado 

ampliação de seu uso no ensino de Enfermagem devido à sua capacidade de 

facilitar a aprendizagem ativa e melhorar o desenvolvimento das habilidades de 

julgamentos clínicos. Educadores da área de Enfermagem adaptaram recentemente 

os MC para o uso em uma variedade de situações clínicas em salas de aula. Essa 

estratégia incentiva aluno a descoberta enquanto aprende e permite o exame do 

processo de tomada de decisão individual do estudante.13 

Os MC ajudam a organizar os pensamentos individuais e a representar o 

conhecimento. Conceitos ou tópicos que são representados em círculos ou caixas 

estão ligados por palavras ou frases que explicam a ligação entre as ideias. Esta 

estrutura é útil para estudantes na organização de seus pensamentos para descobrir 

novas relações.16 

Os MC podem ainda ser considerados como um meio para estimular os 

alunos a pensarem criticamente por meio de situações clínicas reais e listarem todas 

as informações básicas necessárias ao conteúdo.15 Apesar de serem uma 

ferramenta útil na sala de aula, também são altamente adequados para situações 

clínicas, quando servem como um veículo para o aluno relacionar teoria e prática e 

para o corpo docente identificar equívocos e fornecer feedback para os alunos.13  

Em um estudo de meta-análise realizado com 19 pesquisas que comparou 

MC com outras estratégias de ensino utilizados em sala de aula, foi verificado que 

tanto o desempenho quanto as atitudes foram afetadas positivamente pelo uso de 

MC quando embasados pela TAS.13 

 

CONCLUSÃO 
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 É percebida uma grande versatilidade de aplicação da TAS em diversas 

situações. Os resultados demonstraram que os MC estimulam os estudantes a 

incorporarem conceitos de Enfermagem adquiridos a partir de discussões em 

variados aspectos e cenários. Ainda exercitam o desenvolvimento do pensamento 

crítico tão desejado na formação do profissional enfermeiro, além de fornecer ao 

professor a possibilidade de identificar alguns desvios durante a formação de 

conceitos importantes no aprendizado. 

 A aplicação da TAS no Ensino de enfermagem contribui de forma significativa 

para a formação de um profissional independente, com habilidades técnicas e 

capacidade de argumentação crítico-reflexiva em diversas situações, uma vez que 

favorece o desenvolvimento da aprendizagem por descoberta no estudante e a 

reflexão de suas atitudes na prática. 

Dessa forma, é importante que os programas de ensino de Enfermagem nas 

instituições de nível superior invistam nesses tipos de metodologias que promovam 

a participação ativa do estudante a partir de seus conhecimentos prévios e 

estimulem o desenvolvimento do pensamento crítico durante a formação para uma 

atuação prática cada vez mais sólida. 
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5.2 ARTIGO 2 – O desenvolvimento do conceito de complicações de pós-operatório 

mediato da ferida cirúrgica mediante uma intervenção de ensino
5
 

Diana Paula de Souza Rego Pinto
6 

Marcos Antonio Ferreira Júnior
7 

RESUMO 

Trata-se de um estudo acerca da aprendizagem dos estudantes do curso de graduação em 

Enfermagem realizado à luz da Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) quanto à 

aprendizagem de conceitos, do tipo quase experimental, com análise qualitativa, aplicada por 

meio de uma intervenção de ensino. Foi objetivo desse estudo comparar a aprendizagem de 

conceitos dos estudantes quando submetidos a formas distintas de ensino, de modo que aponta 

abordagens que promovam resultados mais efetivos e significativos. A coleta de dados 

ocorreu em duas etapas, e os estudantes foram divididos de forma aleatória para compor os 

grupos intervenção e controle. O grupo intervenção participou da intervenção de ensino 

relacionada ao conceito de complicações de pós-operatório mediato da ferida cirúrgica e o 

grupo controle recebeu aula sobre a mesma temática, porém, pelo método tradicional de 

ensino. Para viabilizar a coleta de dados, os estudantes elaboraram mapas conceituais (MC) 

com auxílio do software Cmap Tools
®

. A análise dos dados se deu por meio da técnica de 

análise de conteúdo, com a identificação de 12 categorias. Foram sujeitos desse estudo 31 

alunos e foram obtidos 43 mapas conceituais. Constatou-se uma eficácia significativa 

referente à intervenção de ensino com embasamento teórico pela TAS para desenvolvimento 

do conceito estudado. 

Descritores: Educação em enfermagem; Formação de Conceito; Enfermagem perioperatória.  
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ABSTRACT 

This is a study about the learning of students of undergraduate nursing, performed according 

to the Theory of Meaningful Learning (TML) as the learning of concepts, the quasi-

experimental, qualitative analysis, applied through a teaching intervention. The study 

objective was to compare the learning of concepts when students subjected to different forms 

of education, to point approaches that promote results more effective and meaningful. Data 

collection took place in two stages, and students were randomly divided to form subgroups I, 

II and III. Subgroup I attended the teaching intervention of the concept of complications 

related to postoperative mediate from surgical wound, and subgroup III was cast as the control 

group, which received the same lesson on theme, however, the traditional teaching method. 

To enable the collection of data, students developed concept maps (CM) using the Cmap 

Tools® software. The analysis of data was through the technique of content analysis, 

identifying 12 categories. This study subjects were 31 students and 43 concept maps were 

obtained. Confirmed a significant efficacy related to teaching intervention with theoretical 

basis for the TML developing the concept study. 

Descriptors: Nursing education; Concept Formation; Perioperative Nursing. 

 

INTRODUÇÃO 

As discussões relacionadas à educação, independente do nível de formação, não chegarão 

a uma finitude, pois, acompanham uma evolução socioeconômica e tecnológica, e por isso, 

requerem constantes reflexões. No Brasil, o debate atual volta-se para uma educação 

emancipadora e libertadora, que abre espaço para que o estudante participe do seu processo de 

formação e seja corresponsável por ele, quando o professor assume um papel de facilitador 

desse processo (WATERKEMPER e PRADO, 2011). 
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Devido às mudanças geradas pela globalização, associadas aos ambientes de cuidado em 

saúde, cada vez mais complexos, como o prolongamento da estimativa de vida do paciente, os 

avanços tecnológicos, a demanda de recursos e de estudantes, as escolas de Enfermagem 

devem buscar a renovação de suas propostas de ensino para atender a essas exigências deste 

novo contexto (WATERKEMPER e PRADO, 2011). 

 Nessa busca pela renovação das propostas de ensino em que se inserem as mais 

diversas teorias cognitivistas que auxiliam os métodos e as técnicas de ensino utilizados pelos 

docentes. Dentre elas, destaca-se a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), de David 

Paul Ausubel, que embasa e orienta este trabalho para definir e orientar algumas condutas.  

 A TAS afirma que a construção do conhecimento se trata de um processo construtivo e 

valoriza principalmente o papel da estrutura cognitiva prévia de quem aprende. A 

aprendizagem é considerada em última instância um processo pessoal e idiossincrásico, ainda 

que muito influenciado por fatores sociais e pelo ensino na sala de aula que é um processo 

eminentemente social. Trata-se de uma teoria cognitivo-humanista em que o ser humano atua 

recorrendo a pensamentos, sentimentos e ações para dar significado às experiências que 

vivencia (VALADARES, 2011). 

 O principal enfoque se dá ao conceito de Aprendizagem Significativa, como o 

processo pelo qual uma nova informação (um novo conhecimento) se relaciona de maneira 

não arbitrária e substantiva (não-literal) com a estrutura cognitiva do aprendiz. É no curso da 

aprendizagem significativa que o significado lógico do material de aprendizagem se 

transforma em significado psicológico para o sujeito (AUSUBEL, 1963). 

Na atualidade, o cuidar na área da saúde demanda dos profissionais, com destaque aos 

enfermeiros, de habilidades como criatividade, flexibilidade, perspectiva contextual, 

curiosidade intelectual e, principalmente, competências embasadas em conhecimentos sólidos 

que os tornem capazes de aliar gestão de pessoas e de recursos nas mais diversas situações. 
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Nem sempre o estudante dispõe de condições de ensino-aprendizagem que favoreçam o 

raciocínio clínico e o pensamento crítico, ou seja, ambientes que primam pela prática baseada 

em evidências e pela comunicação efetiva (FERREIRA, COHRS e DOMENICO, 2012). Para 

uma parte significativa dos docentes, o pensamento crítico se tornou um valor de referência de 

como os alunos atuam e são avaliados, pois se trata do ponto que fundamenta o julgamento da 

competência na prática clínica (WATERKEMPER e PRADO, 2011). 

Assim, o estudante de enfermagem deve conhecer e relacionar conteúdos dos diferentes 

componentes curriculares que compõem os saberes da profissão, interpretar as relações 

existentes nesses conteúdos e tomar decisões junto aos pacientes e familiares em cada 

situação real de resolução de problemas relacionados à prática da futura profissão 

(FERREIRA, COHRS e DOMENICO, 2012).  

Dentre as estratégias de ensino que aproximam conceitos e fatos e que demonstram ser 

metodologicamente favoráveis à construção do conhecimento de forma interdisciplinar e 

individualizada, está o desenvolvimento de Mapas Conceituais (MC) embasados na TAS 

(FERREIRA, COHRS e DOMENICO, 2012). 

Aparentemente simples e às vezes confundidos com esquemas ou diagramas 

organizacionais, MC são instrumentos que podem levar a profundas modificações na maneira 

de ensinar, de avaliar e de aprender. Buscam a promoção da aprendizagem significativa e ao 

serem utilizados em toda sua potencialidade implicam em atribuir novos significados aos 

conceitos de ensino, aprendizagem e até mesmo de avaliação (MOREIRA, 2012).  

Os MC permitem que o estudante elabore conceitos e os organize em sua estrutura 

cognitiva, em uma rede de relações com características multilineares, não restritas ao 

pensamento cartesiano, que para o ensino do raciocínio clínico em enfermagem consiste em 

um ponto fundamental.  
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Portanto, este estudo tem como base conceitual de educação a TAS de Ausubel, aliada à 

construção dos MC desenvolvidos por David Joseph Novak, na expectativa de apresentar uma 

proposta de embasamento teórico para o ensino, complementar às técnicas até então utilizadas 

no curso de graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN).  

Objetivou-se comparar a aprendizagem de conceitos dos estudantes do curso de 

graduação em Enfermagem, quando submetidos a formas distintas de ensino, mediante uma 

intervenção, de modo a apontar abordagens que promovam resultados mais efetivos e 

significativos na formação do enfermeiro. 

 

MÉTODO 

Este artigo trata de um recorte da dissertação de mestrado intitulada “A formação de 

conceitos no ensino de graduação em Enfermagem à luz da Teoria da Aprendizagem 

Significativa”. Consiste em um estudo acerca da aprendizagem dos estudantes, realizado à luz 

da TAS quanto ao desenvolvimento de conceitos. Apresenta delineamento quase-

experimental, com análise qualitativa, aplicado por meio de uma intervenção de ensino em 

estudantes do curso de graduação em Enfermagem de uma instituição de ensino superior 

pública. 

Foram considerados aptos para o estudo aqueles que atenderam ao critério de inclusão 

de ser estudante regularmente matriculado na disciplina de Atenção Integral à Saúde I, 

oferecida no quinto semestre do curso de graduação em Enfermagem da UFRN. Foram 

excluídos os que cursavam qualquer outra alguma disciplina do quinto período do curso, 

porém, que não cursavam a disciplina em questão.  

 Dos 50 estudantes matriculados na disciplina, 25 alunos foram selecionados 

aleatoriamente, por meio de sorteio, para comparecerem à primeira etapa e constituírem o 
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grupo intervenção, quando apenas 18 aceitaram participar e atenderam aos critérios de 

inclusão/exclusão. Enquanto que dos 25 estudantes restantes, selecionados para constituírem o 

grupo controle, na etapa II da pesquisa, apenas 13 aceitaram participar e atenderam aos 

mesmos critérios de elegibilidade.  

 O grupo intervenção recebeu uma aula que foi preparada com base nos pressupostos 

da TAS para desenvolvimento de domínio do conceito de “complicações de pós-operatório 

mediato da ferida cirúrgica”, ministrada pelos pesquisadores que aplicaram a intervenção. Ao 

final, todos os participantes foram convidados a elaborar os MC sobre o tema com uso do 

software Cmap Tools
®

. Durante a coleta de dados, antes das construção dos mapas, esses 

estudantes receberam um breve treinamento sobre o uso do software em horário diferente ao 

de oferta da disciplina. 

 Na segunda etapa, aconteceu a aula curricular da disciplina, sobre o mesmo assunto, 

como previsto no cronograma, com a docente responsável pela temática abordada, e da 

mesma forma que na primeira etapa, após a aula, foram elaborados os MC referentes ao 

conceito em estudo. 

 Dessa forma, objetivou-se diminuir ao máximo os possíveis vieses da pesquisa, visto 

que esta aconteceu em um único semestre, com a mesma turma, e possibilitou que todos os 

estudantes que desejaram pudessem participar da aula com a docente da disciplina 

responsável pela temática abordada. 

 A construção dos MC foi realizada em um horário diferente do horário da disciplina, 

com o apoio dos pesquisadores e monitores previamente treinados com uma breve explanação 

acerca da descrição e forma de elaboração e aplicação dos mesmos com uso do software 

adotado.  
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Assim, pretendeu-se identificar a mudança gerada na estrutura cognitiva dos 

estudantes antes e após a introdução da variável conteúdo de ensino, nos dois grupos 

estudados. 

Vale ressaltar que nenhum material foi identificado de forma a não caracterizar os 

participantes, bem como a entrega foi realizada por meio de depósito em local destinado para 

tal finalidade. Como forma de garantir a não identificação dos participantes da pesquisa, os 

TCLE’s foram depositados em local distinto dos MC elaborados e recolhidos depois de 

finalizado o prazo estabelecido para a devolução.  

 A análise dos dados foi realizada mediante o cumprimento das três fases de análise de 

conteúdo, a saber: 1) Pré-análise: por meio da leitura flutuante, da escolha dos documentos, 

preparação do material e a referenciação dos índices e a elaboração de indicadores; 2) 

Exploração do Material; e 3) Tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação 

(BARDIN, 1977). 

O protocolo desta pesquisa foi submetido e aprovado em seus aspectos éticos e 

metodológicos pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob o 

parecer nº. 262.679 e Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) nº. 

11706412.3.0000.5537. Antes do início do estudo, todos os participantes assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Antes da análise dos dados, foi elaborado um MC, com auxílio do software Cmap 

Tools
®

 e da literatura científica para ser utilizado como espelho no momento da análise, além 

de permitir elencar as categorias a serem identificadas a priori. A partir do MC espelho foram 

construídas 11 categorias iniciais para análise, entretanto, durante a leitura flutuante dos MC 

elaborados pelos estudantes e do referencial teórico sobre o conceito em questão, foi elencada 

uma categoria a posteriori, que trata dos recursos humanos envolvidos com o conceito. 
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Figura 1: Mapa conceitual “espelho” sobre complicações de pós-operatório 

mediato da ferida cirúrgica 

 

 Foram analisados 18 MC do grupo intervenção e 13 MC do grupo controle, em um 

total de 31 MC. Vale ressaltar que o subgrupo I elaborou os MC após a intervenção de ensino 

realizada com base nos postulados da TAS, sem receber a aula ofertada pela disciplina, e o 

subgrupo III elaborou os MC após a aula do docente responsável pelos conteúdos 

relacionados ao conceito estudado, pelo método tradicional de ensino. 

 De forma geral, as categorias de análise foram divididas em três grandes grupos, um 

que abordou conteúdos pré-conceituais, outro com os conteúdos diretamente relacionados ao 

conceito, e um terceiro que focou a articulação do conceito em estudo dentro do campo de 

saberes da área.  

 

Categoria Pré-Conceitual 

 Esta categoria reflete todos os conhecimentos que perpassam o conceito trabalhado, 

desde o contexto que envolve as complicações do pós-operatório mediato da ferida cirúrgica à 

capacidade do aluno de exemplificar ao máximo o conceito até a diferenciação de conceitos 

com significados próximos. 
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 Dessa forma, é possível perceber pela tabela 1 que os dois subgrupos apresentaram um 

resultado total similar. Entretanto, é importante destacar que o subgrupo I demonstra uma 

distribuição mais homogênea em relação aos conceitos referentes às três categorias pré-

conceituais, diferente do subgrupo II. 

 

Tabela 1 – Categorias pré-conceituais nos subgrupos I (intervenção) e III (controle) (*) 

Subcategorias 
Grupo 

Intervenção 

Grupo 

 Controle 

( f ) % ( f ) % 

Contextualização do conceito-chave  38 28,15 58 43,30 

Diferenciação entre conceitos próximos 38 28,15 51 38,05 

Exemplos da aplicação conceitual 59 43,70 25 18,65 

Total 135 100 134 100 

(*) Os totais foram calculados a partir do número de termos encontrados nos MC e não pelo 

número de mapas/sujeitos. 

 

  Nota-se que o Grupo Intervenção apresentou de forma muito expressiva a 

exemplificação de aplicação conceitual em relação ao grupo controle, com exemplos que vão 

além daqueles destacados em sala de aula no que se refere aos tipos de complicações de pós-

operatório mediato da ferida cirúrgica de maior importância, como infecção, deiscência e 

evisceração, conforme ilustrado na figura 2.  
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Figura 2: MC elaborado por sujeito do grupo intervenção, com exemplos de aplicações do 

conceito. 

  

 Percebe-se, portanto, que atualmente em ambientes de ensino uma das principais 

responsabilidades de docentes de Enfermagem é identificar estratégias que promovam o 

desenvolvimento do pensamento crítico e a integração do conhecimento a partir de uma 

variedade de componentes curriculares (KOSTOVICH et al, 2007).  

 Além disso, em relação ao processo de ensino-aprendizagem, ao estimular a postura 

pró-ativa do aluno, fundamental ao processo de busca de novas informações, o docente deverá 

promover motivação necessária para a continuidade do processo. 

 

Categorias Conceituais 

 A partir desta classificação, começa a ser expressiva a diferença entre os subgrupos, 

representada pela tabela 2 que segue: 
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Tabela 2 – Categorias conceituais nos grupos Intervenção e Controle (*) 

Subcategorias 
Subgrupo I 

(intervenção) 

Subgrupo III 

(controle) 

( f ) % ( f ) % 

Aspectos morfológicos 27 15,97 05 10,20 

Aspectos fisiológicos 56 33,13 13 26,53 

Aspectos patológicos 09 5,34 07 14,28 

Recursos materiais 26 15,38 00 0,00 

Recursos humanos 17 10,05 06 12,24 

Características da ferida cirúrgica 32 18,95 17 34,69 

Definição do conceito 02 1,18 01 2,06 

Total 169 100 49 100 

(*) Os totais foram calculados a partir do número de termos encontrados nos MC e não pelo 

número de mapas/sujeitos. 

 O grupo Intervenção conseguiu relacionar os conhecimentos prévios com o conceito 

trabalhado no estudo e também diversificar estes conhecimentos, principalmente no que diz 

respeito a aspectos fisiológicos, e nesta destacaram-se os conhecimentos como a fisiologia da 

inflamação, as fases cicatriciais e a importância da idade no processo perioperatório.  

 E ainda, o Grupo Controle apresentou pouca expressividade e não conseguiu 

diversificar os variados conhecimentos prévios adquiridos até este nível com o conceito 

trabalhado no momento (figura 3), o que demonstra mais uma vez que o Grupo Intervenção 

conseguiu fazer a ligação entre disciplinas e conceitos, e consequentemente realizar o 

processo de ancoragem característico da TAS. 
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Figura 3: MC elaborado por sujeito do Grupo Controle com pouca articulação do  

conceito com os conhecimentos prévios. 

 

 Esse processo de ancoragem acontece quando uma nova informação adquire 

significados para o aprendiz por meio de uma espécie de ancoragem em aspectos relevantes 

da estrutura cognitiva preexistente do indivíduo, isto é, em conceitos, ideias, proposições já 

existentes em sua estrutura de conhecimentos (ou de significados) com determinado grau de 

clareza, estabilidade e diferenciação (MOREIRA, 2012). 

 Dessa forma, conforme foi possível verificar, que os alunos do Grupo Intervenção 

conseguiram realizar o processo de ancoragem, viabilizados pela intervenção de ensino 

baseada na TAS com auxílio dos MC, em relação aos alunos do Grupo Controle. 

 Outros estudos destacam também que os métodos tradicionais, como os planos de 

cuidados de enfermagem, tendem a encapsular fatos ao invés de conceitos de ligação, bem 

como o estímulo que os MC geram para a aprendizagem pela descoberta, o que leva a uma 

aprendizagem mais significativa, com aumento do processo de raciocínio. Ele funciona a 

partir da perspectiva do docente ao tentar desenvolver e medir habilidades de pensamento 

crítico, e funciona a partir da perspectiva do aluno ao tentar dominar um campo muito 

complexo (WHEELER e COLLINS, 2003). 
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 Evidencia-se, assim, que os sujeitos do estudo apreciam e estão capacitados para o 

ensino que entrecruza tecnologia computacional por meio do software utilizado que viabilizou 

a elaboração dos MC e dos conteúdos da formação profissional (FERREIRA, 2012).  

 Entretanto, no campo didático, ainda há poucos projetos de inovação que desloquem o 

ensino universitário das formas tradicionais para aquelas baseadas por computador ou por 

outra tecnologia educacional e que estimulem o aluno a fazer parte de forma ativa de sua 

formação e que consiga articular de forma crítica todos os conhecimentos adquiridos. 

 

Categorias de Articulação 

 Neste último grupo de categorias, esperava-se que os alunos conseguissem articular o 

conceito, relacioná-lo com outros próximos dentro do próprio MC, uma vez que estes são 

considerados como uma estratégia potencialmente facilitadora de uma aprendizagem 

significativa e que não buscam classificar conceitos, mas, sim, relacioná-los e hierarquizá-los 

(MOREIRA, 2012). 

 Contudo, apesar de ter sido um grupo de categorias com pouca expressividade, 

apresentou dados que demonstram que o Grupo Intervenção se sobressaiu ao Grupo Controle, 

com uma capacidade um pouco superior de relacionar as complicações com as diversas 

intervenções de enfermagem, no caso da categoria intervenções, demonstrado na tabela 3 a 

seguir:  

Tabela 3 – Categorias de articulação do conceito nos Grupo Intervenção e Grupo Controle (*) 

Subcategorias 
Subgrupo I 

(intervenção) 

Subgrupo III 

(controle) 

( f ) % ( f ) % 

Intervenções 20 83,33 15 75,00 

Articulações com outros conceitos 04 16,66 05 25,00 

Total 24 100 20 100 

(*) Os totais foram calculados a partir do número de termos encontrados nos MC e não pelo 

número de mapas/sujeitos. 
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 Um estudo realizado em centro cirúrgico, também com uma intervenção de ensino, em 

relação à hipotermia não intencional, demonstra que a estratégia de ensino baseada na TAS 

foi efetiva, uma vez que permitiu integrar o processo de ensino-aprendizagem entre a teoria e 

a prática. Quando coube ao docente o papel central no processo de ensino-aprendizagem, isto 

é, quando utilizou inicialmente o conhecimento prévio dos estudantes para posteriormente ser 

modificado e ampliado na sua estrutura cognitiva (MENDOZA, PENICHE e PUSCHEL, 

2012).  

 Destaca-se ainda que esse processo foi realizado com os outros participantes, como a 

pesquisadora, os colegas e os pacientes, pois acredita-se que a aprendizagem não se faz 

isoladamente, mas em parceria e em contato com os outros (MENDOZA, PENICHE e 

PUSCHEL, 2012). 

 Nesse contexto, percebe-se que esta categoria também representa uma eficácia em 

relação à intervenção realizada, todavia, destaca-se o processo de ensino-aprendizagem de 

forma dinâmica e conjunta, que envolve também os docentes da disciplina, quando se faz 

necessário que este tipo de intervenção seja parte integrante das técnicas de ensino utilizadas 

cotidianamente na prática docente em sala de aula.  

 O efeito da intervenção de ensino em todas as categorias é notado e relacionado aos 

embasamentos teóricos da TAS, que relaciona duas condições necessárias para que a 

aprendizagem significativa ocorra. Em primeiro lugar, o estudante precisa ter uma disposição 

para aprender; em seguida, o conteúdo escolar a ser aprendido tem que ser potencialmente 

significativo, ou seja, ele tem que ser lógico e psicologicamente significativo: o significado 

lógico depende somente da natureza do conteúdo, já o significado psicológico é uma 

experiência que cada indivíduo apresenta (VALADARES, 2011). 

 Isso justifica a necessidade de elaboração da intervenção à luz da TAS com preparo de 

material de apoio significativo, lógico e relacionado com a experiência pessoal dos 
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estudantes, o que contribuiu para o alcance dos resultados demonstrados. Uma vez que a TAS 

propõe um modelo para o processo de assimilação de novas informações na estrutura 

cognitiva presente no aprendiz, esta se relaciona ao conteúdo total e organizado de ideias de 

um dado indivíduo ou ao conteúdo organizado de ideias naquela área particular de 

conhecimento no cérebro do estudante (MENDOZA, 2012). 

 Dessa maneira, a aprendizagem significativa viabilizada por meio dos MC possibilita a 

ampliação da estrutura cognitiva através da incorporação de novas ideias à estrutura existente. 

 

CONCLUSÃO 

Neste estudo, a intervenção de ensino utilizada em relação às complicações de pós-

operatório mediato da ferida cirúrgica foi efetiva, visto que foi possível a partir da 

categorização dos MC quantificar os conceitos esperados pelos alunos que sofreram a 

intervenção, de forma que estes apresentaram MC mais completos, o que sugere um 

desenvolvimento cognitivo maior. 

E ainda, por meio da análise e interpretação de diversos estudos, foi possível construir 

uma visão geral sobre as estratégias de ensino mais utilizadas nos cursos de graduação em 

Enfermagem. O que se compreende é que a aplicação de estratégias de ensino requer muito 

mais do que a simples utilização, mas também uma reflexão acerca do que se faz, do tipo de 

egresso que se almeja formar e não somente com foco no fazer com habilidade e com 

conhecimento, mas que este profissional consiga relacionar de forma crítica os mais diversos 

conceitos apreendidos durante sua formação e que consiga aplicá-los nas suas situações- 

problema cotidianas. 
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5.3 ARTIGO 3 - O resultado de uma intervenção de ensino construtivista aliada ao 

método tradicional para a formação de conceitos na graduação em enfermagem
8
 

The result of a constructivist teaching intervention coupled with the traditional method for 

formation concepts in the undergraduate nursing 

Diana Paula de Souza Rego Pinto
9 

Marcos Antonio Ferreira Junior
10 

RESUMO 

Objetivo: analisar o resultado de uma intervenção de ensino aliada ao método tradicional para 

o desenvolvimento do conceito de complicações de pós-operatório mediato da ferida cirúrgica 

como proposta para uso no curso de graduação em Enfermagem. Método: trata-se de um 

recorte da dissertação de mestrado intitulada “A formação de conceitos no ensino de 

graduação em Enfermagem à luz da Teoria da Aprendizagem Significativa”. Estudo com 

delineamento do tipo quase-experimental e análise qualitativa, aplicado por meio de uma 

intervenção de ensino em estudantes do curso de graduação em Enfermagem da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A coleta de dados  ocorreu em duas etapas, e os 

estudantes foram divididos de forma aleatória para compor os subgrupos I, II e III. Neste 

recorte, apenas a análise dos dados dos subgrupos I e II será discutida. O subgrupo I (18 

alunos) participou da intervenção de ensino relacionada ao conceito de complicações de pós-

operatório mediato da ferida cirúrgica e o subgrupo II (12 alunos) foi o grupo intervenção 

após duas exposições, com o método pautado na TAS e pelo método tradicional de ensino. 

Para viabilizar a coleta de dados, os estudantes elaboraram mapas conceituais (MC) com 

auxílio do software Cmap Tools
®
. Os dados foram analisados através da técnica de análise de 
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conteúdo, com a identificação de 12 categorias. Resultados: o subgrupo I apresentou, 

quantitativamente, a formação do conceito de complicações de pós-operatório da ferida 

cirúrgica de forma mais expressiva. Entretanto, o subgrupo II também demonstrou resultados 

positivos, já que a associação dos dois métodos de ensino com o uso da técnica de MC 

conseguiu promover a capacidade de articulação dos conhecimentos prévios com os conceitos 

desenvolvidos. Conclusão: constatou-se que a associação da intervenção de ensino com 

embasamento teórico pela TAS somada ao método tradicional e o uso da técnica de MC 

estimulam um bom desempenho do estudante no processo de ensino-aprendizagem. 

Descritores: Educação em enfermagem. Formação de Conceitos. Aprendizagem. 

 

ABSTRACT 

Objective: to analyze the outcome of a intervention teaching, coupled with the traditional 

method for concept development of complications related to postoperative mediate from 

surgical wound as proposed for use in undergraduate degree in Nursing. Method: This is an 

excerpt of the dissertation entitled "The formation of concepts in teaching undergraduate 

nursing to the Theory of Meaningful Learning". Study with delimitation of quasi-

experimental and qualitative analysis, applied by means of a teaching intervention on students 

of nursing faculty of the Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Data 

collection took place in two stages, and the students were divided randomly to compose 

subgroups I, II and III. In this survey only the analysis of the data from subgroups I and II will 

be discussed. Subgroup I (18 students) participated in the intervention of related to the 

concept of complications over the postoperative mediate from surgical wound, and subgroup 

II (12 students) was an intervention group after two exposures, with the method founded on 

the TML and the traditional method of teaching. To facilitate data collection, the students 

developed concept maps (CM) using the Cmap Tools
®

 software. Data were analyzed using the 
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technique of content analysis, identifying 12 categories. Results: The subgroup I 

quantitatively showed the formation of the concept of postoperative complications of surgical 

wound more significantly. However, the subgroup II also demonstrated positive results, 

because the association of the two methodologies using the technique CM were able to supply 

all the needs of students and promote the ability to articulate the concepts learned with prior 

knowledge. Conclusion: It was found that the association of teaching intervention with 

theoretical basis for the TML and the traditional method combined with the use of CM 

technique stimulate good performance of the student in the teaching- learning process. 

Keywords: Nursing Education. Concept Formation. Learning. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O ensino de graduação em Enfermagem tem sofrido constantes mudanças curriculares e 

discussões de suas propostas pedagógicas ao longo da história do ensino no Brasil. As 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para o curso de graduação em Enfermagem trouxe 

grandes avanços agregados a esse nível de formação, com destaque para uma formação 

claramente mais humanista.  

É esperado que a instituição universitária esteja comprometida com o destino dos homens, 

para associar o máximo de qualificação acadêmica com o máximo de compromisso social, 

que sinaliza na direção da superação da fragmentação do conhecimento até então presente 

(SCHERER e CARVALHO, 2006). 

Para que essas mudanças sejam propostas, é necessário compreender o processo de 

ensino-aprendizagem de forma dinâmica e não como uma somatória de conteúdos que podem 

ser acrescidos aos anteriormente acumulados. Trata-se de um processo complexo que exige 
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ações direcionadas para que o estudante aprofunde e amplie os conhecimentos elaborados por 

meio de sua participação (WATERKEMPER e PRADO, 2011). 

Assim, a educação promove o desenvolvimento das capacidades intelectuais de pensar, 

de raciocinar, de buscar informações, de analisar, de argumentar e de dar significado às novas 

informações adquiridas (MENDOZA et al, 2012). 

Dessa forma, com base em todas as modificações geradas por um mundo globalizado, 

dotado cada vez mais de recursos tecnológicos inovadores, bem como de produtos materiais 

advindos dessa tecnologia, as instituições formadoras devem repensar seus projetos 

pedagógicos. A formação superior em Enfermagem precisa estar ciente dessa necessidade de 

revisão de suas propostas formadoras a fim de atender uma realidade que muda a cada dia 

(WATERKEMPER e PRADO, 2011). 

Este estudo tem como base os princípios do construtivismo, na perspectiva de uma 

formação baseada na aprendizagem que promova significado no sujeito envolvido no 

processo formativo, aliado à construção de mapas conceituais (MC) propostos por David 

Joseph Novak como forma de intervir no ensino até então praticado e denominado de ensino 

tradicional.  

Tal proposta se baseia na expectativa de apresentar uma alternativa educacional para a 

prática da educação nos cursos de graduação em Enfermagem, a fim de facilitar a 

compreensão dos conceitos relacionados aos conteúdos específicos, aqui pontuados no 

desenvolvimento do conceito de complicações de pós-operatório mediato da ferida cirúrgica. 

O conceito de complicações de pós-operatório mediato da ferida cirúrgica permeia desde 

o conhecimento da prática perioperatória com as atividades desenvolvidas durante a 

assistência pré, intra e pós-operatória, que são tradicionalmente abordadas pela enfermagem 

nos cuidados perioperatórios, dos cuidados mais básicos aos mais avançados da assistência. 

Destes, destacam-se a educação do paciente para o procedimento operatório, o 
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aconselhamento cirúrgico, o levantamento dos dados para análise e subsídio da assistência a 

ser implementada, o próprio planejamento e aplicação dos cuidados, bem como a avaliação de 

todo processo (SMELTZER e BARE, 2011). 

Requer ainda do profissional enfermeiro a capacidade de relacionar este conceito com 

conhecimentos adquiridos em disciplinas como Anatomia, Fisiologia, Semiologia e 

Semiotécnica de Enfermagem, Enfermagem Clínica e as diversas doenças relacionadas ao 

paciente em tratamento. Por isso, é importante que a formação deste profissional seja 

direcionada para as competências técnicas, teóricas, práticas e humanísticas com vistas ao 

desenvolvimento do raciocínio clínico e pensamento crítico para a adaptação dos conceitos às 

mais diversas situações-problema reais. 

Nesse contexto, a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) de David Paul Ausubel 

emerge para subsidiar as técnicas de ensino e alcançar, assim, o objetivo de formar o egresso 

com o perfil almejado. Desse modo, conforme postulado por Ausubel a aprendizagem é 

significativa quando uma nova informação adquire significados para o estudante a partir de 

uma ancoragem em aspectos relevantes da estrutura cognitiva preexistente. Ou seja, quando 

conceitos, ideias, proposições são incorporados aos preexistentes na estrutura de 

conhecimentos (ou de significados) do aprendiz, com determinado grau de clareza, 

estabilidade e diferenciação (MOREIRA, 2012). 

A aprendizagem é, portanto, considerada um processo idiossincrásico, influenciado por 

fatores sociais e pelo ensino na sala de aula. Trata-se de uma teoria cognitivo-humanista na 

qual o estudante recorre a pensamentos, sentimentos e ações para dar significado às 

experiências vivenciadas (VALADARES, 2011). 

A TAS se processa em vários níveis de desenvolvimento e complexidade, seja pelo 

domínio dos símbolos e das representações, seja pelo domínio dos conceitos ou das 

proposições. No que concerne aos conceitos, representam uma das formas mais aplicáveis 
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para a formação de nível superior, por acreditar que se um determinado profissional domina 

plenamente um conceito, ele consegue resolver qualquer problema da prática cotidiana, de 

forma a adequar saberes a realidades e culturas distintas (AUSUBEL, 1986). 

A forma mais visual para ilustrar o domínio de um conceito é a sua representação gráfica, 

através da construção de um mapa conceitual (MC), que trata de uma estratégia de ensino que 

aproxima conceitos e fatos e que tem demonstrado ser metodologicamente favorável à 

construção do conhecimento de maneira interdisciplinar e individualizada. Os MC permitem 

que o estudante elabore conceitos e os organize em sua estrutura cognitiva, a fim de elaborar 

uma rede hierárquica e linear para cada novo conhecimento que será ancorado no que 

previamente apresenta (FERREIRA et al, 2012). 

Desta forma, este estudo objetiva analisar o resultado de uma intervenação de ensino 

aliada ao método tradicional para o desenvolviemento do conceito de complicações de pós-

operatório mediato da ferida cirúrgica como proposta para aplicação no curso de graduação 

em Enfermagem. 

 

MÉTODO 

Trata-se de um recorte da dissertação de mestrado intitulada “A formação de conceitos 

no ensino de graduação em Enfermagem à luz da Teoria da Aprendizagem Significativa”. 

Consiste em um estudo com foco na aprendizagem dos estudantes, realizado à luz da TAS 

quanto ao desenvolvimento de conceitos. Com delineamento do tipo quase-experimental, com 

análise qualitativa, aplicado por meio de uma intervenção de ensino em estudantes do curso 

de graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Foram incluídos os estudantes regularmente matriculados na disciplina de Atenção 

Integral à Saúde I, oferecida no quinto semestre do curso de graduação em Enfermagem da 
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UFRN, e excluídos aqueles que estavam matriculados neste mesmo período, porém, em 

outras disciplinas que não a descrita.  

 Dos 50 estudantes matriculados na disciplina, 25 alunos foram selecionados, 

aleatoriamente, por meio de sorteio, para comparecerem à primeira etapa e constituírem o 

subgrupo I (grupo Intervenção), na etapa I da pesquisa, quando apenas 18 aceitaram participar 

e atenderam aos critérios de inclusão/exclusão. Este grupo, participou também da etapa II da 

pesquisa, o mesmo grupo intervenção após duas exposições, método pautado na TAS e pelo 

método tradicional de ensino em que aconteceu a aula do mesmo conteúdo programático 

embasado no método tracicional de ensino. Nesta etapa II, compareceram apenas 12 

estudantes e constituíram o subgrupo II. 

 O subgrupo I recebeu uma aula que foi preparada com base nos pressupostos da TAS 

para desenvolvimento de domínio do conceito de “complicações de pós-operatório mediato da 

ferida cirúrgica”, ministrada pelos pesquisadores que aplicaram a intervenção. Ao final, todos 

os participantes foram convidados a elaborar os MC sobre o tema com uso do software Cmap 

Tools
®

. No início da coleta de dados, esses estudantes receberam um breve treinamento sobre 

o uso do software em horário diferente ao de oferta da disciplina. 

 Na etapa II  aconteceu a aula curricular da disciplina, acerca do mesmo assunto, como 

previsto no cronograma, com a docente responsável pela temática abordada, e da mesma 

forma que na primeira etapa, após a aula, foram elaborados os MC referentes ao conceito em 

estudo. 

 Dessa forma, objetivou-se diminuir ao máximo os possíveis vieses da pesquisa, visto 

que esta aconteceu em um único semestre, com a mesma turma, e possibilitou que todos os 

estudantes que desejaram pudessem participar da aula com a docente da disciplina 

responsável pela temática abordada. 
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 A construção dos MC foi realizada em um horário diferente do horário da disciplina, 

com o apoio dos pesquisadores e monitores previamente treinados com uma breve explanação 

a respeito da descrição e forma de elaboração e aplicação dos mesmos com uso do software 

adotado.  

Assim, pretendeu-se analisar o resultado de uma intervenção de ensino aliada ao 

método tradicional para o desenvolvimento do conceito de complicações de pós-operatório 

mediato da ferida cirúrgica como proposta para uso no curso de graduação em Enfermagem. 

Vale ressaltar que nenhum material foi identificado de modo a não caracterizar os 

participantes, bem como a entrega foi realizada através de depósito em local destinado para tal 

finalidade. Visando garantir a não identificação dos participantes da pesquisa, os TCLE’s 

foram depositados em local distinto dos MC elaborados e recolhidos depois de finalizado o 

prazo estabelecido para a devolução.  

 A análise dos dados foi realizada mediante o cumprimento das três fases de análise de 

conteúdo, a saber: 1) Pré-análise: por meio da leitura flutuante, da escolha dos documentos, 

preparação do material e a referenciação dos índices e a elaboração de indicadores; 2) 

Exploração do Material; e 3) Tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação 

(BARDIN, 1977). 

O protocolo desta pesquisa foi submetido e aprovado em seus aspectos éticos e 

metodológicos pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob o 

parecer nº. 262.679 e Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) nº. 

11706412.3.0000.5537. Antes do início do estudo, todos os participantes assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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 Um MC foi elaborado inicialmente para servir de “espelho” para análise e como base 

para estabelecer categorias a priori, representado na figura 1. A partir deste MC, foram 

construídas 11 categorias iniciais para análise, entretanto, durante a leitura flutuante dos MC 

elaborados pelos estudantes e do referencial teórico sobre o conceito em questão, foi elencada 

uma categoria a posteriori, que trata dos recursos humanos envolvidos com o conceito. 

        

 

Figura 1: Mapa conceitual “espelho” sobre complicações de pós-operatório 

mediato da ferida cirúrgica. 

 

 Foram analisados 18 MC do subgrupo I (grupo intervenção) e 12 MC do subgrupo II 

(grupo intervenção após duas metodologias de ensino), em um total de 30 MC. Vale ressaltar 

que o subgrupo I elaborou os MC após a intervenção de ensino realizada com base nos 

postulados da TAS, sem receber a aula ofertada pela disciplina, e depois o subgrupo II, 

elaborou MC após a aula do docente responsável pelos conteúdos relacionados ao conceito 

estudado, por meio do método tradicional de ensino. 
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 De forma geral, as categorias de análise foram divididas em três grandes grupos, um 

que abordou conteúdos pré-conceituais, outro com os conteúdos diretamente relacionados ao 

conceito, e um terceiro que focou a articulação do conceito em estudo dentro do campo de 

saberes da área.  

 

Categoria Pré-Conceitual 

 Nesta classificação, encontram-se três categorias referentes à contextualização do 

conteúdo trabalhado, à capacidade do estudante de diferenciar conceitos próximos e à busca 

por todos ou o máximo possível de exemplos para a aplicação conceitual. 

 A tabela 1 representa uma análise comparativa entre os dois subgrupos, I e II, e 

demonstra que embora fosse esperado que o subgrupo II tivesse um desempenho superior ao 

subgrupo I, uma vez que aquele participou da intervenção com as duas metodologias de 

ensino, foi obtido uma melhor expressividade do subgrupo I. 

 

Tabela 1 – Categorias pré-conceituais nos subgrupos I (intervenção) e subgrupo II 

(intervenção após duas metodologias de ensino) (*) 

Subcategorias Subgrupo I 

(intervenção) 

Subgrupo II 

(intervenção**) 

( f ) % ( f ) % 

Contextualização do conceito-chave 38 28,15 56 46,28 

Diferenciação entre conceitos próximos 38 28,15 55 45,45 

Exemplos da aplicação conceitual 59 43,70 10 8,27 

Total 135 100 121 100 

(*) Os totais foram calculados a partir do número de termos encontrados nos MC e não pelo 

número de mapas/sujeitos. 

(**) Subgrupo II após submissão à intervenção e ao método tradicional de ensino. 

 

 

 Os MC ajudam a organizar os pensamentos individuais e representar o conhecimento. 

Conceitos ou tópicos que são representados em círculos ou caixas estão ligados por palavras 
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ou frases que explicam a ligação entre as ideias. Esta estrutura é útil para estudantes como 

forma de organizar seus pensamentos para descobrir novos relacionamentos (GERDEMAN, 

LUX e JACKO, 2013). 

 Dessa maneira, a aprendizagem significativa associada ao uso de MC consiste na 

ampliação da estrutura cognitiva através da incorporação de novas ideias a ela. Depende do 

tipo de relacionamento que se tem entre as ideias já existentes nessa estrutura e as novas que 

se internalizam, quando pode ocorrer um aprendizado que varia do mecânico ao significativo 

(MENDOZA et al, 2012). 

 Por isso, percebe-se que a intervenção de ensino associada aos MC parece promover 

uma melhoria da estrutura cognitiva nos estudantes, entretanto, é válido ressaltar que o 

método de ensino tradicional não pode ser descartado, uma vez que vários estudos mostram 

que a aprendizagem é favorecida com a associação dos diversos métodos de ensino para que 

as necessidades dos estudantes sejam supridas. 

 Uma meta-análise de estudantes de negócios também encontrou uma variabilidade de 

estilos de aprendizagem entre os docentes. Acredita-se que nenhum estilo de aprendizagem 

sozinho deve prevalecer entre os estudantes, mas, sim, uma variedade de estratégias de 

ensino, dentre elas, o método tradicional (KOSTOVICH et al, 2007). 

 

Categorias Conceituais 

 Em relação às categorias presentes nesta classificação, houve uma diferença 

expressiva em relação aos subgrupos I e II. Neste caso, é válido destacar que o número de 

alunos do subgrupo II é um pouco menor quando comparado com o subgrupo I, com 6 alunos 

a menos, quando se espera um quantitativo de conceitos inferior, como pode ser observado na 

tabela 2 a seguir: 
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Tabela 2 – Categorias conceituais nos subgrupos I (intervenção) e subgrupo II (intervenção 

após duas metodologias de ensino) (*) 

Subcategorias Subgrupo I 

(intervenção) 

Subgrupo II 

(intervenção**) 

( f ) % ( f ) % 

Aspectos morfológicos 27 15,97 05 8,62 

Aspectos fisiológicos 56 33,13 15 25,64 

Aspectos patológicos 09 5,34 12 20,68 

Recursos materiais 26 15,38 01 1,72 

Recursos humanos 17 10,05 05 8,64 

Características da ferida cirúrgica 32 18,95 19 32,75 

Definição do conceito 02 1,18 01 1,72 

Total 169 100 58 100 

(*) Os totais foram calculados a partir do número de termos encontrados nos MC e não pelo 

número de mapas/sujeitos. 

(**) Subgrupo II após submissão à intervenção e ao método tradicional de ensino. 

 

 Contudo, ao analisar os MC de forma qualitativa, constata-se que os alunos do 

subgrupo II também apresentaram de forma expressiva características conceituais do 

conteúdo trabalhado, diferente dos alunos do subgrupo I que apresentaram esses conceitos em 

maior quantidade e representaram também a categoria em questão, como percebido na figura 

2.  

 

Figura 2: MC elaborado por sujeito do subgrupo II, com exemplo de aplicações do conceito. 



78 

 

 

De maneira análoga, nunca se deve esperar que o estudante apresentasse um MC 

“correto” de um dado conteúdo. Isto praticamente não existe, pois o que o estudante 

apresentará é o seu mapa, e o importante não é se este estará correto ou não, mas, sim, se ele 

dará evidências de que o estudante apresenta sinais de aprendizagem significativamente do 

conteúdo (MOREIRA, 2012).  

  Em uma meta-análise de 19 estudos que compararam os MC com outras estratégias de 

ensino utilizadas em sala de aula, verificou-se que tanto o desempenho do estudante quanto a 

atitude foram afetados positivamente pelo uso de MC. O maior efeito foi encontrado quando 

os estudantes criaram os MC e os termos em vez do professor. Quando usado por estudantes 

do curso de Medicina, durante seus rodízios nas clínicas, os MC foram encontrados para 

motivar a aprendizagem e identificar equívocos (WHEELER e COLLINS, 2003). 

É válido ressaltar que os MC constituem uma estratégia de aprendizagem eficaz para 

ajudar os alunos a aplicar os novos conhecimentos e habilidades para clientes com 

necessidades de cuidados de saúde complexos (HINCK et al, 2006). 

Neste estudo, a utilização da técnica de MC foi eficiente em ambos os subgrupos, 

todavia, houve algumas dificuldades encontradas no percurso da pesquisa quanto à 

disponibilidade e disposição de todos os estudantes participarem, o que requer que novos 

estudos sejam realizados para que se obtenha resultados mais expressivos sobre a associação 

das metodologias de ensino e o processo de ensino-aprendizagem no estudante de graduação. 

O uso dos MC pode servir como um guia para ajudar os estudantes a organizar e 

integrar informações, avaliar o conhecimento existente, obter insights sobre conhecimentos 

novos e existentes, além de relacionar os conceitos básicos para apresentações clínicas dos 

pacientes. 

Outro estudo concluiu que o MC é uma inovação para um ensino criativo que indica 

as relações conceituais e padrões em um domínio de conteúdo útil como uma ferramenta 
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cognitiva para melhorar o pensamento crítico do aluno e a capacidade metacognitiva 

(MENDOZA et al, 2011). 

 

Categorias de Articulação 

 As categorias de articulação representam a capacidade do estudante em relacionar os 

diversos conhecimentos adquiridos até este nível com o conceito de complicações de pós-

operatório mediato da ferida cirúrgica desenvolvido neste estudo. 

 Dentre todas as categorias, esta exigiu dos estudantes a capacidade de raciocínio 

clínico e de articulação de conceitos com aplicação de possíveis problemas reais. Logo, ao 

visualizar o resultado comparativo obtido entre os dois subgrupos, é possível perceber que o 

subgrupo II, mesmo com quantitativo de sujeitos inferior ao subgrupo I, conseguiu manter 

uma capacidade de raciocínio esperada, o que demonstra que a intervenção após as duas 

metodologias de ensino associadas ao uso de MC foi efetiva, conforme os dados da tabela 3. 

 

Tabela 3 – Categorias de articulação do conceito nos subgrupos I (intervenção) e subgrupo II 

(intervenção após duas metodologias de ensino) (*) 

Subcategorias Subgrupo I 

(intervenção) 

Subgrupo II 

(intervenção**) 

( f ) % ( f ) % 

Intervenções 20 83,33 11 68,75 

Articulações com outros conceitos 04 16,66 05 31,25 

Total 24 100 16 100 

(*) Os totais foram calculados a partir do número de termos encontrados nos MC e não pelo 

número de mapas/sujeitos. 

(**) Subgrupo II após submissão à intervenção e ao método tradicional de ensino. 

 

Estudos demonstram que as demandas do ambiente de cuidados de saúde, juntamente 

com a necessidade de "conhecer" o paciente, sugerem que os critérios de resultados para o 

ensino de enfermagem precisam enfatizar o desenvolvimento do pensamento crítico e 
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habilidades de resolução de problemas. Tanto a Associação Americana de Faculdades de 

Enfermagem (AACN) quanto a Liga Nacional de Enfermagem Comissão de Acreditação 

(NLNAC) identificaram o pensamento crítico como a principal competência necessária para 

fazer julgamentos clínicos eficazes. (WHEELER e COLLINS, 2003) 

Além disso, um ponto interessante trata da possibilidade de que algum aspecto do 

ensino de enfermagem pela abordagem tradicional iniba a capacidade do estudante para fazer 

inferências e que o mapeamento do conceito ajuda a moderar este efeito (WHEELER e 

COLLINS, 2003). 

Nesse sentido, entende-se que a associação das duas metodologias de ensino com o 

uso da técnica de MC favorece o estudante no desenvolvimento de habilidades necessárias 

para a resolução de situações-problema reais, que exijam do profissional enfermeiro 

competências técnicas, teóricas, práticas e humanísticas, além do raciocínio clínico e do 

pensamento crítico. 

Os resultados sugerem que o desenvolvimento do conceito em estudo, mediante o uso 

de duas abordagens pedagógicas, foi maior e melhor, visto que as informações foram 

ancoradas, modificadas e ampliadas na estrutura cognitiva dos sujeitos. 

 

CONCLUSÕES 

 Este estudo sugere que a intervenção de ensino embasada nos preceitos teóricos da 

TAS associada ao modelo tradicional de ensino e ao uso de MC favoreceu para o bom 

desempenho dos estudantes. Entretanto, é importante destacar que, mesmo com um resultado 

não tão expressivo, ou seja, com uma diferença numérica pequena, o subgrupo que teve a 

intervenção após as duas metodologias de ensino apresentou um bom desempenho quanto ao 

processo de ensino-aprendizagem relacionado ao conceito de complicações de pós-operatório 

mediato da ferida cirúrgica. 
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 Assim sendo, com vistas à formação de um profissional enfermeiro competente e que 

atenda às exigências da sociedade atual, é fundamental que as metodologias utilizadas estejam 

de encontro com o conceito a ser trabalhado e que as abordagens pedagógicas utilizadas pelos 

docentes consigam suprir todas as necessidades dos estudantes, o que obviamente não exclui a 

abordagem tradicional, uma vez que, quando associada a TAS e aos MC, conseguem obter 

bons resultados na formação do estudante de graduação em Enfermagem. 
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6 DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

 

A aplicação da TAS no ensino de graduação em Enfermagem contribui de 

forma expressiva para a formação de um profissional independente, com habilidades 

técnicas e capacidade de argumentação crítico-reflexiva em diversas situações, uma 

vez que favorece o desenvolvimento da aprendizagem por descoberta no estudante 

e a reflexão de suas atitudes na prática. 

É percebido uma grande versatilidade de aplicação da TAS em diversas 

situações. Vários estudos demonstraram que os MC estimulam os estudantes a 

incorporarem conceitos de Enfermagem adquiridos a partir de discussões em 

variados aspectos e cenários. Ainda exercitam o desenvolvimento do pensamento 

crítico tão desejado na formação do profissional enfermeiro, além de fornecer ao 

professor a possibilidade de identificar alguns desvios durante a formação de 

conceitos importantes no aprendizado. 

Nesse contexto, é válido destacar que a capacidade de transformar ideias 

potencialmente significativas por parte do estudante é uma capacidade intelectual. E 

essa disponibilidade de ideias bem organizadas na estrutura cognitiva aumenta com 

a experiência (MENDOZA, 2012).  

 Dessa forma, é essencial que os programas de ensino de Enfermagem nas 

instituições de nível superior invistam em metodologias que promovam a 

participação ativa do estudante a partir de seus conhecimentos prévios e que 

estimulem o desenvolvimento do pensamento crítico durante a formação para uma 

atuação prática futura cada vez mais sólida. 

 A análise e interpretação de diversos estudos e seus resultados possibilitou 

construir uma visão geral sobre as estratégias de ensino mais utilizadas nos cursos 

de graduação em Enfermagem e fornecer material significativo para a 

fundamentação da problemática pesquisada.  

O que se percebe é que a criação de estratégias de ensino-aprendizagem 

denominadas inovadoras e ativas, bem como a sua aplicação, requerem muito mais 

do que sua simples utilização, requer o entendimento real e necessário para o 

sucesso de sua implementação. Isto significa que a implantação dessas tecnologias 

de ensino, não necessariamente, transforme o estudante no protagonista de seu 

aprendizado e faça do docente um facilitador desse processo, nem mesmo o torna 

mais crítico e reflexivo, pois o pensar crítico requer reflexão sobre aquilo que se faz 
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e não somente enfoca o fazer com habilidade e com conhecimento 

(WATERKEMPER, 2011). 

 Assim, com vistas à formação de um profissional enfermeiro competente e 

que atenda às exigências da sociedade atual, é importante que as metodologias 

utilizadas estejam de encontro com o conceito a ser trabalhado e que as técnicas 

selecionadas pelos docentes consigam suprir todas as necessidades dos alunos, o 

que não deve excluir, portanto, a abordagem tradicional de ensino, uma vez que 

quando associada a TAS e ao uso dos MC conseguiu obter bons resultados na 

formação do estudante de graduação em Enfermagem. 
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9 APÊNDICES 
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Apêndice A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO STRICTO SENSU EM ENFERMAGEM 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

 Este é um convite para você participar da pesquisa “A formação de 

conceitos no ensino de graduação em Enfermagem à luz da Teoria da 

Aprendizagem Significativa”, que é orientada e coordenada pelo professor Doutor 

Marcos Antonio Ferreira Júnior.  

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a 

qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum 

prejuízo ou penalidade. Essa pesquisa objetiva de forma geral comparar a 

aprendizagem de conceitos dos alunos do curso de graduação em enfermagem, 

quando submetidos a formas distintas de ensino, de modo a apontar abordagens 

que promovam resultados mais efetivos e significativos. 

Tal proposta proporcionará o uso de um produto tecnológico já disponível 

para a construção dos mapas conceituais como forma de avaliação das 

modificações da estrutura cognitiva do aluno durante o processo de formação, por 

meio do uso do software Cmap Tools®, bem como apontar pontos a serem 

trabalhados para incentivar a participação dos estudantes de enfermagem na 

construção de conhecimentos numa perspectiva construtivista e autônoma, além de 

discutir a aplicabilidade dos mapas conceituais no ensino de graduação em 

enfermagem na UFRN. 

Sua participação na pesquisa trará com certeza dados importantes para o 

estudo da aprendizagem no ensino da enfermagem, pois, a partir dos resultados 
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serão disponibilizados indicadores do processo de implantação de uma proposta 

pedagógica inovadora de ensino em Enfermagem e poderá ser reproduzida em 

outras escolas. 

 Caso decida aceitar o convite, você será submetido(a) ao(s) seguinte(s) 

procedimentos: a coleta de informações para o desenvolvimento da pesquisa se 

dará por meio de confecção de mapas conceituais, a serem elaborados após a aula 

acerca do tema: Curativos pós-operatório mediato na disciplina Enfermagem na 

Atenção Integral à Saúde I, e um questionário a ser respondido. Sendo assim, serão 

coletados dados diretamente com você, sem a necessidade de qualquer alteração 

em sua rotina normal, a ser realizada no horário da disciplina.  

Os riscos envolvidos com sua participação são mínimos, relacionados apenas 

com o sigilo das informações colhidas. Para tanto, não serão solicitados dados como 

nome, endereço ou disciplina que atua, e serão utilizados códigos para identificação 

dos sujeitos estudados a fim de prevenir todas as possibilidades de extravios ou 

publicação dos dados, de forma que você não seja, em nenhuma hipótese, 

identificado.  

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será 

identificado em nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a 

divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. 

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, 

você será ressarcido, caso solicite. Em qualquer momento, se você sofrer algum 

dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a 

respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para o professor Marcos 

Antonio Ferreira Júnior, no endereço: Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

Departamento de Enfermagem, na Avenida Salgado Filho, S/N., Campus 

Universitário Lagoa Nova, ou pelos telefones (84) 3215-3887, (84) 9441-8320. 

 Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao 

Comitê de Ética e Pesquisa da UFRN (CEP/UFRN) no seguinte endereço: Praça 

do Campus Universitário, Lagoa Nova. Caixa Postal: 1666, CEP: 59072-970, 

Natal/RN – Brasil. Telefone: 3215-3135. Home-page: www.etica.ufrn.br. E-mail: 

cepufrn@reitoria.ufrn.br 

 

 

http://www.etica.ufrn.br/
mailto:cepufrn@reitoria.ufrn.br
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Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Declaro que compreendi os objetivos da pesquisa “A formação de conceitos 

no ensino de graduação em Enfermagem à luz da Teoria da Aprendizagem 

Significativa: construção de mapas conceituais com uso do software Cmap Tools®”, 

bem como ela será realizada, os riscos e benefícios envolvidos e concordo em 

participar voluntariamente da mesma. 

Natal/RN, ____ / ____/ ________. 

Participante da pesquisa: 

 

 

 

Nome do participante: 

 

Pesquisador responsável: 

 

___________________________________________________________________ 

Prof. Marcos Antonio Ferreira Júnior 

Telefones para contato: (84) 3215-3887 ou (84) 9441-8320. E-mail: 

marcosjunior@ufrnet.br 

 

Comitê de Ética e Pesquisa: End. Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. 

Caixa Postal: 1666, CEP: 59072-970, Natal/RN – Brasil. Telefone: 3215-3135. Home 

Page: www.etica.ufrn.br. E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.etica.ufrn.br/
mailto:cepufrn@reitoria.ufrn.br
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Apêndice B – Protocolo de Revisão Integrativa 

 

PROTOCOLO DE REVISÃO INTEGRATIVA 

 
1. Tema: Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) na formação de 
conceitos em cursos de nível superior da área da saúde. 
 

 
2. Objetivo:  
 Identificar a aplicação prática da TAS para a formação de 

conceitos na formação nos cursos de nível superior da área da 
saúde; 
 

 
3. Questão Norteadora: 
 Qual a aplicabilidade da TAS para a formação de conceitos na 

formação de estudantes em nível superior em saúde? 
 

 
4. Estratégia de busca: 
4.1 Banco de dados 
 SCIELO 
 PUBMED 
 CINAHL 
 SCOPUS 

 
4.2 Descritores controlados (DECS): 
 Formação de conceito (1) 
 Aprendizagem (2) 

 
 4.3 Descritores controlados (MESH): 
 Concept formation (1) 
 Learning (2) 

 
4.4 Descritores não controlados: 
 Aprendizagem significativa (3) 
 Mapas conceituais(4) 

 
4.5 Combinações/Cruzamentos (rever todos os cruzamentos possíveis) 
 Descritor 1 AND Descritor 2 
 Descritor 1 AND Descritor 3 
 Descritor 1 AND Descritor 4 
 Descritor 2 AND Descritor 3 
 Descritor 2 AND Descritor 4 
 Descritor 3 AND Descritor 4 

 

 
5. Seleção dos estudos: 
5.1 Critérios de inclusão 
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 Artigos disponíveis na íntegra nas bases de dados selecionadas; 
 Estudos que abordem a TAS para a formação de conceitos nos 

cursos de nível superior em enfermagem; 
 Estar nos idiomas português, inglês, espanhol; 
 Publicado a partir de 1980. 

5.2 Critérios de exclusão: 
 Artigos que não abordem a temática relevante para o alcance da 

pesquisa; 
 Estudos que tratarem de aprendizagem, porém, sem referência a 

TAS de Ausubel; 
 Artigos duplicados; 
 Publicações do tipo: dissertações, teses, revisão de literatura, 

editoriais, notas ao editor e reflexões; 
 

 
6. Estratégia para coleta de dados dos estudos 
 Será utilizado instrumento padronizado para sistematização da 

pesquisa (Quadro 1). 
 

Quadro 1: Resultado da revisão integrativa de literatura sobre “TAS na 
formação de conceitos em saúde” nos artigos disponíveis 
eletronicamente nas bases de dados PUBMED e SCIELO, 2013. 

COMBINAÇÃO BASE DE 
DADOS 

ESTUDOS PRÉ-SELECIONADOS 
CONFORME CRITÉRIOS DE 

INCLUSÃO 

   

   

 

 
7. Estratégias para avaliação crítica dos estudos 
7.1 Indicadores da coleta de dados: 
 Ano; 
 Periódico; 
 Local de desenvolvimento da pesquisa (cidade e país); 
 País de publicação; 
 Tipo de estudo; 
 Aplicação prática da TAS para formação de conceitos; 
 Impacto da TAS na formação de estudantes em saúde e em 

enfermagem; 
 

7.2 Instrumento de avaliação dos estudos 
 Os estudos selecionados serão avaliados por meio da análise de 

conteúdo e categorizados conforme aplicação prática apresentada 
para a TAS.  

 
8. Síntese de dados: 
 Os dados finais serão apresentados por meio de quadros e 

gráficos que facilitem a visualização dos resultados. 
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10 ANEXO 
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Anexo A – Aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
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