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RESUMO 
 

TAKEUCHI, M. Y. Estudo do uso de mapa conceitual na promoção de 
aprendizagem significativa de conteúdo de neurociência na graduação. 2009. 
94 f. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2009. 
 

Os estudos dos processos cognitivos propiciam um cenário promissor para a 

realização de pesquisas visando uma maior compreensão de como o funcionamento 

do cérebro pode favorecer a educação, possibilitando o desenvolvimento de novas 

teorias e abordagens que estimulem a aprendizagem. O presente trabalho abordará 

principalmente como se dá a aquisição, o armazenamento, processamento e a 

recuperação do conhecimento do ponto de vista da neurociência e de que forma o 

mapa conceitual (MC) pode mapear o conhecimento do indivíduo. O MC pode ser 

utilizado tanto como uma estratégia de aprendizagem para a compreensão de 

conceitos-chave bem como as relações entre estes quanto para promover o 

pensamento crítico do indivíduo. É uma representação gráfica bidimensional cuja 

estrutura permite organizar visualmente as relações entre conceitos que podem ser 

indicadas por palavras, frases e símbolos. É usado para facilitar o aprendizado ao 

hierarquizar os conceitos por meio de construções significativas para o indivíduo. Os 

conceitos aparecem nas caixas e as relações nas linhas que os unem: a dois 

conceitos conectados chamamos de proposição. Durante a construção de um MC o 

indivíduo exercita a sua capacidade de estabelecer relações entre o conhecimento 

que já tem e o adquirido no decorrer da aprendizagem ao representar graficamente 

os conceitos sobre um determinado assunto.  

 

Palavras-chave: Memória, aprendizagem, neurociência, Teoria da Aprendizagem 

Significativa, Mapa Conceitual, Sistema Límbico. 



 

ABSTRACT 

 

TAKEUCHI, M. Y. Study of the use of conceptual map in promoting 

meaningful learning of the neuroscience content in graduation. 2009. 94 f. 

Dissertation (Masters) – Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2009. 

 

The study of cognitive processes provide a promising scenario to research 

aimed at better understanding of how the functioning of the brain may promote 

the education, enabling the development of new theories and approaches that 

encourage learning. This work will mainly occurs as the acquisition, storage, 

processing and retrieval of knowledge from the viewpoint of neuroscience, and 

how the conceptual map can map the knowledge of the individual. The 

conceptual map (CM) can be used both as a strategy of learning for the 

understanding of key concepts and relations between them and to promote 

critical thinking of the individual. Two-dimensional graphical representation, the 

CM allows visually organize the relationships between concepts. This structure 

from the wider concepts up to less comprehensive and relations between them 

can be indicated by words, phrases and symbols. It is used to facilitate the 

learning concepts ranking by building significant to the individual. The concepts 

appear in the boxes and lines that unite them: two concepts connected call 

proposition. During the construction of a CM, the individual exercises its ability 

to establish relationships between knowledge that he has already acquired in 

the course of learning to represent graphically the concepts of a particular 

subject.  

 

Keywords: Memory, learning, neuroscience, Theory of Meaningful Learning, 

Conceptual Map, Limbic System. 
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1 Introdução 

 
Esta pesquisa é fruto de escolhas durante minha formação, que brevemente 

resumo e compartilho no intuito de ilustrar uma trajetória na busca do saber, suas 

bases científicas e pedagógicas. 

 

1.1 Formação acadêmica 

 

Curiosidade é uma coceira nas idéias. 
Rubens Alves 

 

 Como criança comum eu gostava de brincadeiras de rua e faz-de-conta.  

Porém, a escola, as aulas e os deveres de casa também me atraiam. O 

reconhecimento de professores e colegas me estimularam e percebi o despertar da 

curiosidade em desvendar os mistérios da variabilidade na aprendizagem entre os 

colegas. 

Nessa busca o curso de ciências biológicas junto ao Instituto de Biociências 

da Universidade de São Paulo (IB-USP) foi uma escolha natural, mas foi 

interrompido por questões familiares.  Posteriormente ingressei na primeira turma do 

curso de Licenciatura em Física do Centro Federal de Educação Tecnológica de São 

Paulo (CEFET SP) no Canindé (a ex-Escola Técnica Federal de São Paulo), ocasião 

em que estudei fundamentos do ensino e aprendizagem com autores como Piaget, 

Vygotsky, Morin e Freire. Entretanto, apesar do conteúdo programático ter sido 

bastante abrangente, sentia que ainda havia um fator não explorado. Este foi 

adequadamente sintetizado por Novak (1981, p. 47) ao afirmar que: 

 
[...] organização curricular, práticas de avaliação, estruturas 
administrativas, e os papéis de estudantes e professores são vistos 
como os únicos parâmetros influenciando a aprendizagem; um fator 
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muito importante – a natureza do processo de aprendizagem em si – é 
ignorada. 

 

A experiência vivida em um curso voltado para professores da rede estadual 

de ensino em um colégio, encontros regulares dedicados ao estudo de textos sobre 

como tornar o ensino de ciências mais interessante aos alunos e prática por 

experimentação aguçaram o desejo de buscar as bases do processo de 

ensino/aprendizagem. 

Do contato com esse grupo surgiu a oportunidade de participar do projeto 

intitulado Luz, tempo, espaço e vida, com a proposta de elaborar um curso de 

formação continuada de caráter construtivista e interdisciplinar para professores de 

ciências do Ensino Médio sobre o tema visão.  Nesse projeto pude participar desde 

seu planejamento, execução e avaliação, o que constituiu um processo bastante 

enriquecedor, pois pude trabalhar com profissionais de diversas áreas (psicologia, 

lingüística, física, química, biologia, neurociências). 

Ressalto sua proposta de elaboração e produção do material didático, como 

modelos anatômicos tridimensionais feitos com massa biscuit, kits para a medição 

de pH, quebra-cabeças com algumas das estruturas do olho humano, dissecção 

com olho de boi, entre outros, assim como a opção por utilizar materiais de baixo 

custo e fácil obtenção visando sua reprodução pelos docentes do ensino público. O 

grupo também elaborou as estratégias de abordagem com características 

construtivistas e interdisciplinares objetivando adaptar os preceitos preconizados 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCN) às práticas de 

ensino em sala de aula. 

A seqüência natural de minha busca foi o ingresso no mestrado no programa 

de neurociências e comportamento (Instituto de Psicologia da USP) e, assim, iniciei 
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a pesquisa do material sobre neurociências e aprendizagem. Os trabalhos, projetos 

e artigos resultantes do projeto e de outras atividades estão anexados no final do 

trabalho (Apêndices B, C, D e E). 

Em 2007, cursando disciplina da Faculdade de Educação da USP tomei 

contato pela primeira vez com a Teoria de Aprendizagem Significativa (TAS), 

proposta na década de 60 pelo psicólogo cognitivista norte-americano Ausubel e 

com o Mapa Conceitual (MC) desenvolvido por Novak e colaboradores na década de 

70 na Universidade de Cornell (EUA). 

O tema prontamente despertou minha atenção, pois pensava em como 

poderia estudar a natureza da aprendizagem e, ao mesmo tempo, mostrar aos 

outros como ela ocorria, já que saber como pensamos fornece subsídios para 

controlarmos o nosso processo de aprender. Além disso, é por meio do 

desenvolvimento de habilidades cognitivas que se torna possível elaborar 

conhecimentos e formas de pensar com maiores possibilidades de sucesso e 

generalização e desenvolver autonomia na gestão da aprendizagem (DAVIS ET AL, 

2005). 

Foi por este motivo que percebi o potencial da TAS e do MC para dar 

continuidade ao trabalho. A partir das referências obtidas comecei a pesquisar o 

assunto. Creio que a TAS, aliada ao MC e ao estudo dos processos cognitivos e da 

fisiologia do Sistema Nervoso (SN), proporciona subsídios para uma melhor 

compreensão dos fenômenos e das variáveis envolvidas na aprendizagem.  

Esse conhecimento pode servir como base para que os profissionais 

envolvidos com o ensino reflitam sobre as práticas e possam mudar de atitude 

dentro da sala de aula ao considerarem os princípios da neurociência subjacentes a 

todo e qualquer processo educacional, pois creio que uma melhor compreensão da 
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natureza da aprendizagem fornece subsídios para a reformulação das ferramentas e 

abordagens pedagógicas empregadas além de poder auxiliar esses profissionais a 

compreender e estimular a aprendizagem dos seus alunos. Andrade e Prado (2005, 

p. 5) ressaltam que tal compreensão “[...] possibilitará o desenvolvimento de 

conceitos acadêmicos e abordagens instrucionais mais eficientes que estimulem e 

explorem adequadamente os sistemas cognitivos relacionados às atividades dentro 

e fora da sala de aula”. 

 À luz da neurociência, a aprendizagem e a memória, próximos tópicos, são 

funções neurais superiores, produto da interação mente-cérebro, sendo que, de 

forma simplificada, podemos colocar que o cérebro é a estrutura material e a mente 

o resultado da interação processual desses componentes. 

 

2 Aprendizagem 

 

Desde que nascemos, começamos o processo de conhecer o mundo 
no qual vamos viver. O que será que pensa um bebê? Não sei, não 
me lembro. Mas sei [...] que eles aprendem a chorar quando estão 
com fome ou quando estão desconfortáveis; aprendem a sorrir 
socialmente, isto é, para as pessoas que brincam com eles; aprendem 
a controlar seus movimentos e a ser capazes de pegar objetos; 
aprendem a sentar, engatinhar, andar e assim por diante [...] Ao longo 
do tempo, portanto, o bebê organiza as suas experiências construindo 
o seu conhecimento do mundo que o cerca. 

Aranha e Martins 
 

Estabelecer as bases do comportamento humano representa a realização de 

um dos mais antigos sonhos da humanidade, que é descobrir o que nos faz ser o 

que somos, porque nos emocionamos, gostamos de contar e ouvir histórias ou 

aprendemos.  E a unificação do estudo do comportamento e da ciência neural 

permitirá alcançar uma abordagem única para o estudo do comportamento 
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(KANDEL, 2000), o que permitirá compreender as bases de nossos pensamentos, 

desejos e emoções. 

A aprendizagem pode ser definida como o processo de aquisição de novas 

informações ou novos conhecimentos (BEART, CONNORS, PARADISO, 2008). Esta 

definição pode ser ampliada, pois ao retomarmos o conteúdo da epígrafe de Aranha 

e Martins (2005) percebe-se que a aprendizagem também atua nos processos de 

interpretação, consolidação, (re) organização das informações e na construção do 

conhecimento.  

A aprendizagem é um legado da história evolutiva dos seres vivos e é 

compartilhada filogeneticamente por muitas espécies de animais (POZO, 2002). 

Imaginemos o seguinte cenário: em algum ponto da savana africana um pequeno 

cervo acaba de nascer. Sua mãe o lambe para eliminar os resíduos do parto 

enquanto ele tenta se firmar sobre as patas cambaleantes. À distância um grupo de 

hienas fareja o ar em busca de alimento e, assim que percebe o cheiro, começa a se 

aproximar perigosamente dos dois. Mas poucos minutos após o nascimento o filhote 

já consegue caminhar com a mãe rumo à segurança do grupo que está pastando 

mais adiante. 

Este comportamento precoce do cervo recém-nascido exemplifica o papel 

crucial da aprendizagem na seleção dos indivíduos capazes de formar associações 

entre eventos e, assim, sobreviver e se reproduzir mesmo em um meio ambiente 

hostil. Tal possibilidade de prever eventos futuros baseado nas regularidades 

passadas armazenadas como memórias trouxe uma significativa vantagem 

adaptativa para os seres vivos (PAVÃO, 2008). 

A aprendizagem ancestral, como no caso do cervo, é denominada associativa 

sendo importante, sobretudo, para a aprendizagem implícita. Mas além desse tipo 
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de aprendizagem existe outra, exclusiva da espécie humana, denominada 

construtiva ou por reestruturação, filogeneticamente mais recente e de caráter mais 

reflexivo ou consciente, necessário para a aprendizagem explícita (POZO, 2002).  

Entretanto, apenas o desenvolvimento de um complexo sistema de 

processamento de informações, capaz de dar conta das demandas cognitivas 

crescentes da espécie propiciou o surgimento da aprendizagem construtiva. 

Tattersall (1998, p. 5) reforça esta idéia ao afirmar que “Os seres humanos, em toda 

a sua singularidade, são o resultado de um longo processo evolutivo [...]”. 

Há inúmeros estudos que procuram explicar quais fatores possibilitaram ao 

ser humano ser como é, uma vez que sua capacidade de aprender estendeu-se 

para muito além do atendimento das necessidades básicas para a sobrevivência. 

Um dos prováveis fatores é a adoção da postura bípede que levou à liberação das 

mãos, o que propiciou, por sua vez, o desenvolvimento de habilidades manuais até 

então inimagináveis. 

Além disso, o bipedismo pode ter tido outras implicações, pois Ferreira et al 

(2000, p. 188) acreditam que “A aquisição de uma postura semivertical do corpo, o 

uso exploratório das mãos e o desenvolvimento da visão em detrimento da olfação 

permitiram o crescimento craniano e o aumento do encéfalo”. 

Assim, mudanças comportamentais promovem modificações estruturais na 

circuitaria cerebral, fenômeno da plasticidade neural. Um exemplo é o caso dos 

dedos de pianistas que possuem uma representação maior de suas áreas no córtex 

motor (RAMACHANDRAN, BLAKESLEE, 1998), assim como ocorre com outras 

habilidades e respectivas representações corticais. 

Há relatos em estudos realizados por psicólogos da Universidade de Berkeley 

com roedores em ambiente enriquecido e seu grupo controle evidenciando que a 
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estimulação sensório-motora precoce também é capaz de provocar alterações no 

cérebro, tais como um córtex mais espesso, uma melhor irrigação sangüínea do 

cérebro, células maiores e síntese de mais proteínas e enzimas associadas à 

memória e à aprendizagem (DAVIDOFF, 1983). 

Essas mudanças são possíveis pela plasticidade do sistema nervoso, que 

permite alterações estruturais em resposta à experiência e como adaptação a 

condições mutantes e a estímulos repetidos (DEGROOT, 1994). Essa plasticidade é 

máxima durante a fase de desenvolvimento do organismo, mas é mantida em 

algumas estruturas do SN no adulto, onde se manifesta na forma de respostas do 

organismo a alterações dos níveis hormonais, no aprendizado de novas habilidades, 

nas respostas às mudanças no ambiente, e parece envolvida na recuperação 

funcional após lesões no tecido nervoso (NOBACK ET AL, 2005). 

Além de agir na manutenção da homeostase e na recuperação de funções do 

organismo, a plasticidade é responsável por patologias como a dor fantasma 

(RAMACHANDRAN; BLAKESLEE, 1998). Mas a aprendizagem é, sem dúvida, o 

processo mais eficiente de promover mudanças no SN e, por conseguinte, no 

comportamento. E foi por conta das mudanças ocorridas em seu SN durante o 

processo evolutivo que o ser humano pôde se dedicar a questões de ordem mais 

subjetivas sobre si e o mundo circundante. Desta forma a aprendizagem passou a 

ser o meio mais importante para a construção, preservação e disseminação do 

conhecimento. Kandel (2007, p. 29) define este fenômeno como “evolução cultural, 

modo de adaptação que não é biológica, trabalha paralelamente com a evolução 

biológica como meio de transmissão do conhecimento do passado e como 

comportamento adaptativo através das gerações”. 
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3 Memória 

 

O cérebro funciona como um sistema modular e plástico composto por 

inúmeros subsistemas neuronais especializados que colaboram entre si. A 

memória, por exemplo, não é uma função unitária, sendo composta de sistemas 

independentes que se combinam e interagem entre si (POMPÉIA, 1995; MAGILA, 

1997). Funções como visão, audição e fala estão distribuídas em regiões 

selecionadas, sendo que algumas estão associadas com mais de uma função 

(Figura 1). 

 

Figura 1 – Distribuição das funções e subsistemas neuronais no encéfalo humano (Reproduzido Lent, 
R [2008]. Neurociência da mente e do comportamento. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan) 
 

A memória é a retenção da informação aprendida (BEART ET AL, 2008) e é 

considerada a faculdade cognitiva básica para a aprendizagem. Envolve um 

complexo mecanismo nos processos de arquivamento e recuperação das 

informações. Além da aprendizagem há outras funções cognitivas que também 

utilizam a memória para um melhor desempenho, como a percepção e a consciência, 

que dependem de comparações entre o presente e o passado (DAVIDOFF, 1983). 
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O neurocirurgião Penfield foi o primeiro a demonstrar que os processos da 

memória têm localizações específicas no cérebro humano durante cirurgias 

realizadas para a remoção de focos epiléticos e estimulação com eletrodos na qual o 

paciente descrevia uma lembrança correspondente a uma experiência vivida o que 

chamou de resposta experiencial ou retrospecção (TURKINGTON, 2002).  

Estas lembranças descritas por alguns dos pacientes de Penfield 

desapareceriam tão logo tivessem ocorrido se não fosse graças à memória. E era 

exatamente o que acontecia com Henry G. Molaison, o paciente H.M. Aos sete anos 

de idade ele sofreu uma contusão na cabeça e passou a apresentar mais tarde 

pequenas convulsões que se tornaram mais freqüentes e violentas (DAVIDOFF, 

1983). Apesar do uso de medicamentos as crises aumentaram a ponto de impedi-lo 

de trabalhar (SCOVILLE, MILNER, 1957). Após a realização de vários exames o 

neurocirurgião que acompanhava o caso decidiu realizar uma cirurgia para retirar os 

focos epiléticos de H.M., na época com 27 anos de idade. 

Foram retiradas parte dos lobos temporais e do hipocampo, o que fez com 

que as convulsões diminuíssem significativamente. Mas H.M. se tornou incapaz de 

formar novas memórias embora ainda fosse capaz de aprender novas habilidades 

motoras ou perceptivas, como montar um quebra-cabeça. Além dessa amnésia 

anterógrada ele havia se esquecido de tudo o que acontecera nos dois anos 

anteriores, passando a apresentar também uma amnésia retrógrada. 

Foi em virtude das conseqüências indesejadas da cirurgia de H.M. que se 

obteve uma das primeiras evidências da existência de diferentes sistemas de 

memória ao se perceber o papel do hipocampo e dos lobos temporais mediais na 

formação de novas memórias declarativas A neuropsicóloga Brenda Milner, que 

acompanhou o caso de H.M. por três décadas, estabeleceu por meio de 

http://www.mcgill.ca/about/history/pioneers/milner/
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experimentos rigorosos que o cérebro humano possui sistemas múltiplos de 

memória, responsáveis pela regulação de diferentes atividades como linguagem ou 

habilidades motoras, abrindo caminho para maior e melhor compreensão dos 

mecanismos envolvidos na memória. 

Assim, os estudos das conseqüências de lesões em módulos independentes 

evidenciam que as funções desempenhadas por esses são eliminadas enquanto que 

lesões em módulos cooperativos resultam em alteração de desempenho dos 

remanescentes de forma a minimizar as deficiências decorrentes. Cada módulo 

mantém conexões diferentes com os outros em variado nível de independência 

funcional, que é, porém cooperativa, o que permite explicar tanto as dissociações 

experimentais em indivíduos com lesões cerebrais como a sensação de uma 

memória única em indivíduos normais (XAVIER, 1993). 

Existem classificações das memórias de acordo com sua função, tempo de 

duração e conteúdo. Quanto à função há a memória de trabalho, breve e fugaz, que 

gerencia a realidade e determina o contexto em que fatos, acontecimentos ou outras 

informações ocorrem, decidindo se compensa armazená-los ou não caso esses já 

existam. Há poucas alterações bioquímicas e é processada principalmente pelo 

córtex pré-frontal em conjunto com o córtex entorrinal, parietal superior, giro do 

cíngulo anterior e hipocampo mediante a troca de informações entre essas regiões 

por meio de conexões. A outra é a memória declarativa, que registra fatos, eventos 

ou conhecimento. As memórias relativas a eventos aos quais assistimos ou 

participamos são episódicas, de natureza autobiográfica, enquanto que as de 

conhecimentos gerais são semânticas. Há ainda memórias de procedimentos 

relacionadas às capacidades ou habilidades motoras ou sensoriais. Segundo outros 
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autores, podemos dividir tanto a memória declarativa quanto a de trabalho em 

explícitas e implícitas1 (IZQUIERDO, 2006). 

Quanto à duração há memórias que duram apenas segundos enquanto que 

outras duram horas, dias, semanas, meses ou anos. As memórias imediatas incluem 

aquelas cuja duração é de segundos ou, no máximo, minutos, a menos que se 

convertam em memórias de curto prazo. Muitos fisiologistas sugerem que ela se 

deve à atividade neural continuada resultante de sinais nervosos que circulam como 

traço de memória temporária por um circuito de neurônios reverberativos, teoria 

ainda não comprovada. Outra explicação é a facilitação ou inibição pré-sináptica, 

que ocorre em sinapses localizadas sobre os terminais pré-sinápticos, e não sobre o 

neurônio subseqüente. Os neurotransmissores secretados nesses terminais causam 

freqüentemente facilitação ou inibição prolongada, dependendo do tipo de 

transmissor secretado, e podem durar por muitos segundos ou até mesmo vários 

minutos. 

Já as memórias de curto prazo podem perdurar por muitos minutos ou mesmo 

semanas e mesmo assim são eventualmente perdidas, a menos que os traços se 

tornem mais permanentes, quando passam a ser memórias de longo prazo. 

Experimentos recentes em animais demonstraram que memórias desse tipo podem 

resultar de modificações temporárias físicas ou químicas, ou ambas, tanto nos 

terminais pré-sinápticos quanto na membrana pós-sináptica, que podem persistir por 

até várias semanas. Embora não haja demarcação clara entre as memórias de curto 

e a de longo prazo, a distinção é feita em termos de grau, e se acredita que a de 

longo prazo resulte de modificações estruturais nas sinapses que facilitam ou 

suprimem a condução dos sinais. Assim, é possível que muito do que é considerado 

                                                 
1 As memórias adquiridas sem que percebamos são implícitas, enquanto que as adquiridas com 
plena consciência são explícitas 
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como tipos mais longos de memórias de curto prazo sejam estágios iniciais da 

memória de longo prazo, com base em aspectos anatômicos (GUYTON, HALL, 

2002). 

Neuroanatomicamente, diferentes áreas cerebrais e sistemas mediam 

distintas formas de memória. O hipocampo, região parahipocampal e áreas do 

córtex cerebral (incluindo o córtex pré-frontal) compõem um sistema que dá suporte 

a memória declarativa, enquanto que a não-declarativa envolve a amígdala, o 

estriado e o cerebelo (Figura 2). 

 

Figura 2 – Áreas cerebrais e sistemas que mediam distintas formas de memória (Society for 
Neuroscience [2006] Brain facts - A primer on the brain and nervous system, 5º edição) 
 

Em bases neurobiológicas, a memória se expressa em mudanças na 

estrutura e função dos neurônios e na formação de novas sinapses para a 

comunicação entre novas redes neurais. É quase impossível imaginar a quantidade 

de redes neurais que podem ser estabelecidas, pois se calcula que só no córtex 

humano exista um quatrilhão de sinapses (HELENE; XAVIER, 2007). Estas 
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mudanças nas conexões sinápticas surgem quando uma sinapse estimulada 

freqüentemente se fortifica e apresenta aumento de sua eficácia de transmissão, 

pois a célula pós-sináptica passa a responder de forma aumentada ao estímulo pré-

sináptico. É a potenciação de longo prazo, importante no processo de consolidação 

da memória. Por outro lado, uma estimulação baixa resulta na redução prolongada 

da transmissão sináptica e enfraquece as sinapses pouco utilizadas, que é a 

depressão de longo prazo. A ação combinada destes processos confere às sinapses 

uma memória fisiológica dos eventos recentes (RIBEIRO, 2004). 

Um estudo clássico realizado por Shashoua em 1985 com peixes dourados 

(Figura 3) provou que, além de mudanças estruturais e químicas, a aprendizagem e 

a memória também envolvem a síntese de substâncias. 

 

Figura 3 – Peixes sendo treinados a nadar com flutuador preso ao corpo (Reproduzido de Shashoua, 
V. E. [1985]. The role of extracellular proteins in learning and memory. American Scientist, vol. 73). 
 

Ele prendeu um flutuador na nadadeira peitoral dos peixes, o que fazia com 

que ficassem de barriga para cima. Shashoua observou após um período de 4 a 5 

horas que alguns conseguiam voltar à posição normal. Três dias depois repetiu o 

experimento e verificou que os peixes voltaram à posição normal apenas 5 a 10 

minutos após a colocação do flutuador. Como havia pesquisas indicando a 

necessidade da síntese de ácido ribonucléico (RNA) e de proteínas para a formação 
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de memórias de longo prazo, Shashoua investigou a possibilidade de proteínas 

específicas no SN central desempenharem papel fundamental no processo. 

Primeiramente treinou um grupo de peixes com flutuadores por um período de 

4 horas, após o qual estes foram removidos. Após uma hora o grupo recebeu o 

aminoácido valina com trítio enquanto outro com peixes-controles não-treinados 

receberam valina com carbono-14 (C14). Os encéfalos dos dois grupos foram 

homogeneizados juntos depois de uma hora e separados em frações subcelulares 

contendo proteínas com 3H dos peixes treinados distinguíveis das marcadas com 

C14 dos peixes-controle. As proteínas foram separadas por eletroforese em gel SDS 

em função do peso molecular e a razão de 3H para C14 de cada proteína medida. A 

proteína que não havia sido modificada como resultado do treino tinha a mesma 

razão do isótopo correspondente, enquanto que a influenciada pelo treino mostrava 

alteração (SHASHOUA, 1985). 

Estas proteínas foram denominadas ependiminas e em um terceiro teste 

foram injetadas em coelhos que começaram a produzir anticorpos contra essas 

substâncias. Os anticorpos foram injetados em peixes que tinham aprendido a nadar 

com o flutuador, mas no teste realizado três dias após a injeção esses se 

comportaram como peixes não-treinados. As ependiminas são atualmente 

consideradas moléculas de adesão celular e estão diretamente relacionadas ao 

fortalecimento e formação de novas sinapses (PAVÃO, 2008). 

Por meio dos resultados obtidos, Shashoua estabeleceu uma correlação 

direta entre a aquisição de um novo padrão comportamental e uma mudança 

bioquímica no organismo. O resultado de sua pesquisa comprovou o que Novak 

vislumbrara anos antes ao afirmar que a base biológica de toda aprendizagem seria 

alguma forma de mudança química ou estrutural em células (NOVAK, 1981). 
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4 Neurociências na aprendizagem 

 

Além do conhecimento sobre a neurociência da aprendizagem e da memória 

seria interessante agregar princípios da neurociência à aprendizagem, já que a 

compreensão do funcionamento dos mecanismos envolvidos no processo de 

aprendizagem e memória fornece fundamentos sólidos para a reformulação de 

metodologias de ensino (ANDRADE E PRADO, 2003). É importante repensar as 

estratégias pedagógicas, pois estas atuam como estímulos que reorganizam o SN 

em constante desenvolvimento e produzem a aquisição de comportamentos, 

objetivo da educação (GUERRA, PEREIRA, LOPES, 2004).  Rushton e Larkin (2001, 

p. 26) acrescentam que a pesquisa do cérebro contribuirá para que os educadores 

melhorem “[...] as estratégias que estimulam áreas específicas do cérebro (tálamo, 

amígdala, hipocampo e o córtex frontal) a fim de conquistar a atenção do aluno, 

promover conexões com o significado prévio, e maximizar a memória de curta e 

longa duração”. 

Apesar do conhecimento sobre a mente e o cérebro poder ser correlacionado 

com as práticas em sala de aula (Tabela 1), cabe aos educadores e responsáveis 

pelo sistema educacional brasileiro e de outros países considerarem a sua utilização 

ao estabelecerem as práticas e objetivos pedagógicos. 

Princípios da neurociência 
 

Ambiente de sala de aula 

1. Memória e emoções se interligam 
na aprendizagem. 

Aprendizagem é atividade social e carece 
de oportunidades para discussão. Ambiente 
tranqüilo propicia e encoraja a exposição 
de sentimentos e idéias.  

2. O cérebro se modifica fisiológica e 
estruturalmente pela experiência. 

Aulas práticas e exercícios físicos com 
envolvimento ativo dos participantes 
permitem associações entre experiências 
prévias e o entendimento atual. 
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3. O cérebro mostra períodos 
sensíveis para certos tipos de 
aprendizagem, que não se esgotam 
mesmo na idade adulta. 

Ajuste de expectativas e padrões de 
desempenho às características etárias 
específicas dos alunos por meio do uso de 
unidades temáticas integradoras. 

4. O cérebro mostra plasticidade 
neuronal (sinaptogênese), mas maior 
densidade sináptica não prevê maior 
capacidade generalizada de 
aprender. 

Atividades pré-selecionadas com 
possibilidade de escolha das tarefas 
aumentam a responsabilidade do aluno no 
seu aprendizado.  

5. Inúmeras áreas do córtex cerebral 
são simultaneamente ativadas no 
transcurso da nova experiência de 
aprendizagem. 

Situações que reflitam o contexto da vida 
real de forma que a informação nova se 
“ancore” na compreensão anterior. 

6. O cérebro foi evolutivamente 
concebido para perceber e gerar 
padrões quando testa hipóteses. 

Promover situações em que se aceite 
tentativas e aproximações ao gerar 
hipóteses e apresentação de evidências. 
Uso de resolução de “casos” e simulações. 

7. O cérebro responde, devido à 
herança primitiva, às gravuras, 
imagens e símbolos. 

Propiciar ocasiões para os alunos 
expressarem conhecimento pelas artes 
visuais, música e dramatizações. 

 
Tabela 1 - Princípios da neurociência com potencial aplicação no ambiente de sala de aula 
(Modificado de Rushton & Larkin, 2001)  
 

5 Teoria da aprendizagem significativa (TAS) e o mapa conceitual (MC) 

 

Além dos conhecimentos da neurociência é importante que as práticas 

pedagógicas estejam embasadas por uma teoria de aprendizagem. Apesar de uma 

teoria não dizer exatamente como ensinar oferece pontos de partida mais viáveis 

para a descoberta de princípios gerais do ensino, sejam esses na forma de 

processos de intervenção psicológica ou na de relações de causa e efeito 

(AUSUBEL, NOVAK, HANESIAN, 1980). 

Ausubel, psicólogo cognitivista norte-americano, elaborou uma teoria de 

aprendizagem cognitivista que abreviadamente ficou conhecida como TAS, no final 

da década de 1960. O cognitivismo de Ausubel é um caminho que busca estudar o 

ato da formação de significados, ou seja, estudar o processo de cognição pelo qual 

o mundo de significados tem origem (MOREIRA, MASINI, 1982). Pelizzari et al (2002, 

p. 38) acrescentam ainda que: 
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As idéias de Ausubel [...] se caracterizam por basearem-se em uma 
reflexão específica sobre a aprendizagem escolar e o ensino, em vez 
de tentar somente generalizar e transferir à aprendizagem escolar 
conceitos ou princípios explicativos extraídos de outras situações ou 
contextos de aprendizagem. 

 

O princípio norteador da aprendizagem significativa é o conhecimento prévio 

do indivíduo, como o próprio Ausubel (1968, p. 6) afirma, o “[...] mais importante fator 

isolado que influencia a aprendizagem é o que o aprendiz já sabe. Determine isso e 

ensine-o de acordo”. O conhecimento prévio especificamente relevante é 

denominado subsunçor e funcionalmente serve como matriz ideacional e 

organizacional para a incorporação, compreensão e fixação do novo conhecimento 

na estrutura cognitiva de forma que o indivíduo passe a atribuir significado à nova 

informação. Essa estrutura cognitiva assume um significado especial para Ausubel, 

como explica Novak (1981, p. 9), a “[...] estrutura cognitiva representa um arcabouço 

de conceitos hierarquicamente organizados, que são as representações da 

experiência sensorial da pessoa”. 

O significado é um elemento essencial na aprendizagem significativa. Numa 

língua, por exemplo, se distinguem signo e significado, ou significante e significado. 

Segundo Chauí (2000), “[...] significado são os conteúdos ou sentidos imateriais 

(afetivos, volitivos, perceptivos, imaginativos, evocativos, literários, científicos, 

retóricos, filosóficos, políticos, religiosos, etc.) veiculados pelos signos”. Por isso é 

preciso que o material em potencial seja significante para o indivíduo, caso contrário 

este aprenderá de maneira mecânica ao encontrar pouca ou nenhuma informação 

na sua estrutura cognitiva com a qual possa relacionar o novo conceito, que acaba 

sendo armazenado de maneira arbitrária. 
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 Em termos biológicos, é possível que a aprendizagem mecânica corresponda 

à formação de memórias de curto prazo, que podem perdurar por muitos minutos ou 

mesmo semanas e que mesmo assim podem ser eventualmente perdidas a menos 

que os traços se tornem mais permanentes, quando então passariam a ser 

memórias de longo prazo, o que ocorre na aprendizagem significativa. 

A aprendizagem mecânica é considerada por Ausubel necessária para que o 

aprendiz possa aprender conceitos inteiramente novos que posteriormente poderão 

se tornar significativos. Ausubel sugere a utilização de organizadores prévios2 antes 

da apresentação do material desejado para acelerar o processo de aprendizagem de 

novos conceitos e facilitar ao aprendiz estabelecer ligações entre conceitos que, a 

princípio, não parecem ser relacionados. Isso significa que na aprendizagem 

significativa o educador precisa assumir uma postura ativa e explorar a maneira 

como o material será abordado a fim de que este possa se relacionar de modo não-

arbitrário e substantivo ao conhecimento já existente do aprendiz. 

A não-arbitrariedade indica que o material não deve se relacionar com 

qualquer aspecto na estrutura cognitiva do indivíduo, mas com o conhecimento 

prévio específico e relevante que já esteja presente, o que significa que deve haver 

algum conceito, idéia ou proposição que já seja significativo e adequado para 

interagir com a nova informação. Além disso, o material deve ser substantivo, pois o 

que deverá se incorporar é a substância do novo conhecimento e não a maneira de 

expressá-la já que o mesmo conceito ou proposição pode ser expresso por meio de 

signos distintos ou grupos de signos equivalentes em termos de significados. Dessa 

forma a estrutura cognitiva se reestrutura durante a aprendizagem significativa e o 

conhecimento é construído (MOREIRA, 1997). 
                                                 
2 Materiais introduzidos antes do material a ser aprendido em si e que servem como uma espécie de 
“ponte” entre o que o aprendiz sabe e o que ele deve saber para que o material possa ser aprendido 
de forma significativa 
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Segundo a TAS, os conceitos são objetos, eventos, situações ou 

propriedades que possuem atributos essenciais comuns designados por algum signo 

ou símbolo. Para a aprendizagem de conceitos existem dois métodos, um que é a 

formação de conceitos em crianças em idade pré-escolar enquanto que a outra é a 

assimilação de conceitos em crianças em idade escolar e em adultos, nos quais 

poucos são aprendidos pelo processo de formação de conceitos (AUSUBEL, 

NOVAK, HANESIAN, 1980). 

Quando há vinculação de novas informações a elementos pré-existentes na 

estrutura cognitiva ocorre a aprendizagem subordinativa, que reflete a relação de 

subordinação do novo material àquela já existente. Imaginemos, por exemplo, uma 

criança veja gatinhos sendo amamentados pela mãe. Na sua estrutura cognitiva o 

conceito “gatinho” será vinculado ao ato de “mamar”.  

Mas se o indivíduo aprender um conceito ou proposição mais abrangente ao 

qual possa subordinar conceitos ou proposições preexistentes na sua estrutura de 

conhecimento ocorre a aprendizagem superordenada, que ocorre mais comumente 

na aprendizagem de conceitos (AUSUBEL, NOVAK, HANESIAN, 1980). Imaginemos 

agora que a criança do exemplo anterior aprenda na escola que um mamífero é um 

animal que mama quando filhote. Ela poderá vincular seu conceito de “gatinho” ao 

de “mamífero”. 

O conhecimento prévio especificamente relevante é denominado subsunçor, 

biologicamente considerado um conjunto celular complexo (NOVAK, 1981). Em 

bases neurobiológicas, é provável que o subsunçor corresponda a uma rede neural 

interconectada com outras por meio de sinapses que podem ser alteradas 

plasticamente mediante estimulação, o que gera circuitos neurais facilitados que 
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constituem a memória, levando por sua vez a alterações na forma como o sistema 

processa as informações. 

Isso significa que mudanças no sistema de processamento das informações 

interferem nos arranjos funcionais subseqüentes e também na maneira como o 

sistema processará uma nova informação (HELENE, XAVIER, 2004) e explicaria 

como, segundo Ausubel et al (1980, p. 32), a “[...] interação entre significados 

potencialmente novos e idéias básicas relevantes à estrutura cognitiva do aluno dá 

origem a significados reais e psicológicos”.  

O subsunçor é modificado pela aquisição de novos significados durante essa 

interação ao interagir com o novo conhecimento passando a adquirir novo 

significado ao se diferenciar em um processo dinâmico chamado diferenciação 

progressiva. Além disso, na aprendizagem significativa há o estabelecimento de 

relações entre os subsunçores (Figura 4), o que leva a uma reorganização na 

estrutura cognitiva do indivíduo (AUSUBEL, NOVAK, HANESIAN, 1980). 

 

Figura 4 – Na aprendizagem significativa novas informações a, b e c são ligadas aos subsunçores A, 
B e C (Reproduzido de Novak, J. D. [1981]. Uma teoria de educação) 
 

A diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa são fundamentais na 

construção do conhecimento devido às modificações que ocorrem na estrutura 
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cognitiva durante a aprendizagem significativa, pois à medida que o subsunçor serve 

de base para atribuir significado a uma nova informação, ele também se modifica e 

torna-se mais diferenciado e estável (MOREIRA, 1997). 

Além de não-arbitrário e substantivo, o material deve ser conceitualmente 

claro e apresentado com linguagem e exemplos relacionados com o conhecimento 

prévio do aprendiz, que, assim como o educador, precisa assumir uma postura ativa 

para aprender significativamente (NOVAK, CANÃS, 2007). Assim, com base na TAS, 

Novak e colaboradores desenvolveram em 1972 uma estratégia de meta-

aprendizagem, o mapa conceitual (MC), durante um programa investigativo da 

Universidade de Cornell no qual se procurava compreender as mudanças 

conceituais no conhecimento de ciências em crianças. No decorrer do estudo os 

pesquisadores entrevistaram várias crianças e encontraram muita dificuldade para 

identificar mudanças específicas na compreensão de conceitos científicos quando 

examinaram as transcrições. 

Foi a partir disto que surgiu a idéia de representar o conhecimento conceitual 

das crianças na forma de MC, definidos por Novak e Cañas (2008, p. 1) como “[...] 

ferramentas gráficas para organizar e representar o conhecimento. Incluem 

conceitos, geralmente dispostos em círculos ou caixas de algum tipo, enquanto que 

as relações entre esses são indicados por uma linha que os liga”. 

Em um MC o conceito é visto como uma regularidade em eventos ou objetos 

designado por um atributo que é para a maioria dos conceitos uma palavra, embora 

às vezes sejam usados símbolos e, muitas vezes, mais de uma palavra. Outra 

característica é a presença de proposições, afirmações sobre um objeto ou evento 

que ocorra naturalmente ou que seja construído. Uma proposição é formada quando 

dois conceitos interligados por meio de palavras, frases ou símbolos formam uma 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Joseph_Novak&action=edit&redlink=1
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afirmação significativa e é chamada às vezes de unidade semântica ou de 

significado, evidenciando o papel facilitador da linguagem na aprendizagem 

significativa (NOVAK, CAÑAS, 2008). 

O aperfeiçoamento da manipulação de conceitos e proposições por meio das 

propriedades representacionais das palavras e do refinamento das compreensões 

subverbais emergentes na aprendizagem significativa clarifica os significados e os 

torna mais precisos e intransferíveis (AUSUBEL ET AL, 1980). 

O MC é uma ferramenta que reúne características que revelam sua 

versatilidade. Por permitir a visualização gráfica da organização dos conceitos e 

proposições de um determinado assunto e favorecer a construção do conhecimento 

(ARIAS, 2003), o MC pode auxiliar o indivíduo a melhorar sua capacidade de 

integrar, reconciliar e diferenciar conceitos durante a análise de artigos, textos, 

capítulos de livros, além de possibilitar avaliar a sua organização conceitual por meio 

da visualização do mapa correspondente (MOREIRA, 1997). 

Moreira (1997, p. 6) ainda enfatiza que o MC é “[...] uma técnica não 

tradicional de avaliação que busca informações sobre os significados e relações 

significativas entre conceitos-chave da matéria de ensino segundo o ponto de vista 

do aluno”. Por conta disso ele pode ser utilizado como técnica e como instrumento 

de avaliação, pois, ao permitir diagnosticar o conhecimento do indivíduo sobre um 

determinado assunto, auxilia tanto o educador como o aprendiz a localizar as 

eventuais deficiências na aprendizagem. O educador também pode utilizar o MC 

para atender outras necessidades do meio escolar como estruturar toda ou parte de 

uma disciplina (CORREIA, DONNER, INFANTE-MALACHIAS, 2008). 

 

6 Enfoque da pesquisa 
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 A aprendizagem decorre do processamento neural, dependente das bases 

estruturais e cognitivas do individuo e, considerando seu patrimônio de inteligências 

múltiplas, teoria desenvolvida e proposta por Gardner nas décadas de 80 e 90, 

segundo a qual o ser humano é dotado de várias capacidades, chamadas de 

inteligências, estas podem ser desenvolvidas de acordo com a necessidade e 

deficiência de cada um, a qualquer momento, a partir de estímulos, durante o 

processo de ensino e aprendizagem (MARCHETI, 2000). Assim, aliado ao uso do 

mapa conceitual, esta ferramenta deve contribuir na facilitação da aprendizagem, 

tendo em vista que ela recruta vários módulos neurais e, como ainda o seu uso não 

foi analisado sob o aspecto neurocientifico, propomos utilizar essa ferramenta para 

avaliar o aprendizado de alunos de primeiro ano de graduação do curso 

enfermagem. 

 

6.1 Objetivo geral 

 

Este estudo objetiva utilizar o mapa conceitual como método tanto para a 

promoção da aprendizagem significativa de alunos do curso de enfermagem da USP, 

na disciplina de anatomia em 2008 como para avaliação e verificação de retenção 

desse conhecimento em periodo posterior, um ano,  2009.  

 

6.2 Objetivos específicos 

 

Além do papel do MC na avaliação e na promoção da aprendizagem, o 

estudo propõe: 
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(i) O uso do MC como meio de levar o aprendiz a desenvolver as competências 

desejadas para a aprendizagem, como preconizadas nos PCN; 

(ii) Verificar se houve alterações significativas nos resultados obtidos em função 

da estratégia pedagógica adotada, pois há grupos que fizeram o mapa antes 

(sala de informática 5)  ou depois de assistir a aula e o vídeo didático sobre o 

o sistema límbico (sala de informática 6) e;  

(iii) Verificar a estabilidade temporal e a transferência de contexto na 

aprendizagem significativa utilizando o MC como instrumento de avaliação 

das mudanças estruturais e conceituais no conhecimento de dois grupos, 

uma vez que há tipos de experiências de aprendizagem que levam à 

transferência, capacidade de estender o que se aprende em um contexto a 

novos contextos (BRANSFORD ET AL, 2007). 

 

7 Sujeitos 
 
 

A população foi composta pelos alunos, a maioria com idade entre 17 à 18 

anos e de ambos os sexos, do primeiro semestre do curso de graduação em 

enfermagem da Universidade de São Paulo do ano de 2008. 

 
8 Material e métodos 
 

 Foi utilizado o programa CMapTools para a elaboração dos MC colaborativos. 

Para os manuscritos utilizou-se material escolar comum, de acordo com as 

preferências dos alunos. 

 

8.1 Análise estrutural do MC 
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Na análise estrutural dos MC sobre o Sistema Límbico (SL) foi utilizada a 

taxonomia topológica, desenvolvida e validada por Cañas e colaboradores (Anexo 

C). Cañas et al (2006, p. 1) criaram essa taxonomia “[...] para servir como apoio na 

consecução dos objetivos específicos do projeto e como um instrumento de 

investigação [...]”. Para isso os autores consideraram cinco critérios básicos: 

(i) O reconhecimento de conceitos; 

(ii) O uso de frases de ligação; 

(iii) O nível de ramificação; 

(iv) O nível de profundidade hierárquica e, 

(v) A presença de ligações cruzadas. 

No 1º critério é observado como os conceitos estão representados no MC, se 

estão bem identificados ou aparecem como trechos de texto, orações e outras 

estruturas que não sejam conceitos. No 2º critério verifica-se se todos os conceitos 

estão relacionados por frases de ligação ou se faltam algumas, ou se estas não 

estão presentes. O 3º critério se refere aos pontos de onde se ramifica um MC, 

sejam conceitos ou frases de ligação. Quanto ao 4º critério é observado se um MC é 

profundo (três ou mais níveis) ou pouco profundo (menos de três níveis) contando-

se o número de ligações que há entre o conceito raiz e o que se encontra mais 

afastado dele. O 5º critério é formado quando qualquer proposição entre dois 

conceitos localizados em diferentes setores do MC forma um circuito fechado. 

 

8.2 Análise semântica do MC 

 

Além da análise topológica foi feita a análise semântica dos MC sobre o SL 

por dois avaliadores. Após ponderações quanto às eventuais divergências na 
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categorização de algumas das proposições, os resultados foram totalizados e 

dispostos na forma de tabelas e gráficos. 

 

9 Metodologia 

 

No início da pesquisa foi elaborado cronograma contendo as atividades que 

seriam realizadas utilizando o MC em sala de aula. Na primeira etapa foi previsto:  

(i) A elaboração das atividades e da apresentação em PowerPoint do MC; 

(ii) A seleção do sistema urinário como tema gerador para identificar os MC e 

adaptar os alunos ao seu uso, foram feitos mc manuscritos que seriam 

refeitos posteriormente utilizando o programa CMapTools; 

(iii) A escolha do momento da apresentação e das atividades com o MC; 

(iv) A elaboração de um guia de como fazer um MC para ser distribuído após a 

apresentação; 

(v) A capacitação e treinamento de monitores para auxiliar os alunos durante as 

atividades com o programa; 

(vi) A coleta dos mapas manuscritos e o armazenamento dos MC feitos nos 

computadores; 

(vii) A análise estrutural dos MC usando a taxonomia topológica e; 

(viii) A análise semântica dos MC por dois avaliadores. 

Na segunda etapa prevista para o ano de 2009 constava: 

(ix) A convocação de dois grupos para refazerem o MC sobre o SL; 

(x) A análise estrutural e semântica dos MC e; 

(xi) A comparação dos dados obtidos com os de 2008. 
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A primeira fase da pesquisa foi realizada em três momentos distintos. No 

primeiro, foi feita a apresentação do mapa conceitual para os alunos após o final da 

aula sobre o sistema urinário humano. O MC foi definido como uma representação 

gráfica, diferente do organograma e do fluxograma, que possibilita a visualização 

das relações entre os conceitos de um assunto. Por meio de um MC simples e outro 

mais elaborado para fins de ilustração, mostrou-se como a estrutura ia do conceito 

mais abrangente para o menos inclusivo e de que forma os conceitos eram 

relacionados. Enfatizou-se o seu uso na visualização do conhecimento sobre um 

determinado assunto e, assim, possibilitar ao indivíduo localizar e sanar as 

deficiências.  

Após a apresentação foi distribuído o guia e solicitado aos alunos que 

elaborassem um MC manuscrito sobre o sistema urinário que deveria ser trazido na 

próxima aula. Num segundo momento os alunos refizeram o MC manuscrito usando 

o CmapTools. A turma foi dividida para utilizar as salas de informática, onde se 

reuniram em grupos devido ao número limitado de máquinas, o que permitiu 

observar o trabalho colaborativo. Os alunos compartilharam e compararam os seus 

mapas com os dos colegas, questionando tanto as relações estabelecidas como a 

disposição de alguns conceitos em relação a outros, o que fez com que os grupos 

incorporassem conceitos e relações inexistentes e/ou retirassem outros. 

Os mapas manuscritos foram recolhidos enquanto que os feitos com o 

programa foram armazenados e apresentados posteriormente aos alunos para que 

pudessem ver os resultados. No terceiro momento foi pedido aos grupos da sala de 

informática 5 para se dirigirem novamente para lá e fazer um MC sobre o SL 

enquanto que os restantes assistiram a uma aula teórica e um vídeo sobre o assunto. 

Quando terminaram estes grupos foram para a sala 6 onde fizeram os seus mapas. 
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Conforme terminavam a atividade, os grupos da sala 5 eram instruídos a 

voltar para a sala de aula a fim de assistir, por sua vez, a aula teórica e o vídeo. Os 

MC foram armazenados para análises das estruturas topológicas e semânticas a fim 

de avaliar o papel do MC na promoção da aprendizagem significativa e no 

desenvolvimento das competências desejadas para a aprendizagem. 

Na segunda fase foram coletados os dados para a avaliação das mudanças 

estruturais e conceituais no conhecimento de dois grupos selecionados em função 

do desempenho dos mapas analisados na primeira fase após o período de um ano 

quando os alunos refizeram o MC sobre o SL em maio de 2009, que foram 

analisados e comparados posteriormente com os de 2008. 

 

10 Comissão de ética 

 

Este estudo foi dispensado da necessidade de protocolo pela Comissão de 

Ética do Instituto de Ciências Biomédicas da USP de pesquisa em humanos, pois os 

participantes assinaram um termo permitindo a utilização dos MC elaborados para a 

realização da pesquisa, além de se declararem cientes de que seus nomes não 

serão citados individualmente em eventual divulgação do trabalho. 

 

11 Resultados 

 

11.1 Perfil dos alunos participantes 

 

Os alunos do curso de enfermagem que participaram desse estudo e 

elaboraram os MC eram indivíduos com um espírito altamente colaborativo além de 
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uma profunda preocupação não apenas com o bem estar físico, mas também 

psicológico e emocional do paciente e pessoas próximas como pôde ser constatado 

pela análise das respostas obtidas a pergunta feita na primeira aula da disciplina, 

Por que escolhemos enfermagem? (Apêndice A). O perfil sócio-econômico dos 

alunos foi obtido analisando as respostas dos candidatos às perguntas do 

questionário constante do manual da Fundação Universitária para o Vestibular - 

FUVEST 2008 (Anexo A). O desempenho no vestibular foi verificado pelo perfil da 

pontuação obtida pelos candidatos chamados para a primeira matrícula (Anexo B). 

 

11.2 Análises do MC 

 

Os mapas foram analisados estruturalmente de acordo com a taxonomia 

topológica e semanticamente por meio da análise do conteúdo feita por dois 

avaliadores. O MC da figura 5 será usado como exemplo das análises dos mapas 

elaborados pelos alunos. 

 

Figura 5 – Mapa conceitual sobre o tema córtex cerebral (elaborado pela autora da pesquisa em 16 
de maio de 2009) 
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No MC da figura 5, de acordo com os critérios da taxonomia topológica, só há 

conceitos dentro das caixas, interligados por meio de frases de ligação, cinco 

ramificações a partir do conceito raiz, três níveis hierárquicos e nenhuma ligação 

cruzada. Assim, o MC estaria no nível 4. Da mesma forma os MC do SL feitos em 

abril de 2008 foram analisados e dispostos em sete níveis topológicos (Tabela 2): 

MC Nível MC Nível MC Nível MC Nível 

1 3 6 3 11 3 21 3 

2 3 7 3 12 3 22 3 

3 3 8 3 13 3 23 3 

4 3 9 3 14 3 24 5 

5 3 10 3 15 3 25 3 

 
Tabela 2 – Análise estrutural dos MC sobre o SL (N = 25) feitos em abril de 2008 segundo os critérios 
da taxonomia topológica 
 

Depois os MC foram analisados semanticamente. Voltando ao MC da figura 5, 

as proposições foram colocadas em uma das categorias de análise (Tabela 3): 

(i) Nenhum sentido (NS); 

(ii) Muito pouco sentido (MPS); 

(iii) Um pouco de sentido (UPS) e; 

(iv) Maior parte faz sentido (MPFS). 

Proposição Conceito Termo de ligação Conceito NS MPS UPS MPFS 

1 Córtex 
cerebral 

É a camada mais 
externa do 

Encéfalo    X 

2 Córtex 
cerebral 

É formado pelos 
corpos celulares dos 

Neurônios    X 

3 Córtex 
cerebral 

É de cor Acinzentada   X  

4 Córtex 
cerebral 

Recobre os Hemisférios 
cerebrais 
direito e 

esquerdo 

   X 

5 Córtex 
cerebral 

Tem superfície 
irregular formada por 

Giros e 
sulcos 

   X 

 
Tabela 3 – Análise semântica de parte do MC da figura 5 sobre o córtex cerebral utilizando 
as categorias de analise do conteúdo semântico 
 



 31

O total de proposições em cada categoria foi colocado em gráfico (Gráfico 1). 

NS: 0 proposição
MPS: 0 proposição
UPS: 1 proposição
MPFS: 4 proposições

 
 
Gráfico 1 – Somatória das proposições em cada uma das categorias de análise a partir do MC da 
figura 5 sobre o córtex cerebral, onde: NS: Nenhum sentido; MPS: Muito pouco sentido; UPS: Um 
pouco de sentido; MPFS: Maior parte faz sentido 
 

O mesmo foi feito com os MC do SL feitos em abril de 2008 (Gráfico 2). 

NS: 13 proposições

MPS: 33 proposições

UPS: 89 proposições

MPFS: 171
proposições

 

Gráfico 2 - Somatória das proposições em cada uma das categorias de análise a partir dos MC sobre 
o SL (N = 25) feitos em abril de 2008, onde NS: Nenhum sentido; MPS: Muito pouco sentido; UPS: 
Um pouco de sentido; MPFS: Maior parte faz sentido 
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Para avaliar se houve alguma alteração significativa nos resultados em função 

da estratégia pedagógica, os MC dos alunos da sala 5 foram feitos antes de 

assistirem à aula e o vídeo didático sobre o SL, ao contrário dos da sala 6. O total de 

mapas em cada nível topológico de cada sala foi quantificado (Tabela 4). 

Nível topológico Número de MC – Sala 5 Nível topológico Número de MC - Sala 6 
0 0 0 0 
1 0 1 0 
2 0 2 0 
3 13 3 8 
4 2 4 1 
5 0 5 1 
6 0 6 0 

 
Tabela 4 – Total de MC sobre o SL em cada nível topológico das salas 5 (N = 15)  e 6 (N = 10) 

 

Depois os MC sobre o SL das salas 5 e 6 foram examinados quanto aos seus 

conteúdos semânticos e os totais de proposições em cada uma das categorias de 

análise apresentados na forma de gráficos (Gráficos 3 e 4, respectivamente). 

NS: 7 proposições

MPS: 23 proposições

UPS: 51 proposições

MPFS: 103
proposições

 

Gráfico 3 – Somatória de proposições em cada uma das categorias de análise semântica dos MC 
sobre o SL feitos pelos grupos da sala 5 (N = 15) em abril de 2008 antes de assistirem a aula e o 
vídeo sobre o SL 
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NS: 6 proposições

MPS: 10 proposições

UPS: 38 proposições

MPFS: 68 proposições

 

Gráfico 4 – Somatória de proposições em cada categoria semântica do MC sobre o SL feito pelos 
grupos da sala 6 (N = 10) em abril de 2008 depois de de assistirem a aula e o vídeo sobre o SL 
 

Comparando-se os gráficos 3 e 4 pode-se considerar que proporcionalmente 

houve uma pequena variação nos resultados em função da estratégia pedagógica 

adotada entre os grupos das salas 5 (pré-aprendizagem) e 6 (pós-aprendizagem). 

Para avaliar a persistência da aprendizagem foram selecionados dois MC 

sobre o SL da turma em função dos seus desempenhos nas análises. Os grupos se 

reuniram e refizeram o MC, um ano após, maio de 2009. Os mesmos foram 

convidados para uma reunião sem saber qual era o motivo da mesma, não lhes foi 

propiciado  nenhum tipo de auxílio durante a execução desse novo MC, sendo assim, 

baseada apenas no que eles se lembavam do tema. . 

Os dados obtidos foram então comparados com os de 2008 (Tabelas 5 e 6). A 

partir destas tabelas foram elaborados gráficos com a somatória das proposições em 

cada uma das categorias de análise semântica para fins de comparação (Gráficos 5,  
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 6, 7 e 8). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 5 – Totalização das categorias de análise dos MC) sobre o SL (N = 2 feitos em abril de 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 6 – Totalização das categorias de análise dos MC sobre o SL (N = 2) refeitos em maio de 
2009 pelos grupos 8 (sala 5) e 24 (sala 6) 
 

Categorias Total de Proposições Sala 
MC 8 11 5 
NS 

MPS 
UPS 

MPFS 

0 
0 
2 
9 

 

MC 24 13 6 
NS 

MPS 
UPS 

MPFS 

3 
2 
6 
2 

 

Categorias Total de Proposições Sala 
MC 8 8 5 
NS 

MPS 
UPS 

MPFS 

2 
0 
1 
5 

MC 24 18 6 
NS 

MPS 
UPS 

MPFS 

0 
0 
2 

16 
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NS: 0 proposição
MPS: 0 proposição
UPS: 2 proposições
MPFS: 9 proposições

 

Gráfico 5 – Somatória das proposições em cada uma das categorias de análise a partir do MC sobre 
o SL do grupo 8 refeito em abril de 2008, onde: NS: Nenhum sentido; MPS: Muito pouco sentido; UPS: 
Um pouco de sentido; MPFS: Maior parte faz sentido 
 

NS: 2 proposições

MPS: 0 proposição

UPS: 1 proposição

MPFS: 5 proposições

 

Gráfico 6 – Somatória das proposições em cada uma das categorias de análise semântica a partir do 
MC sobre o SL do grupo 8 refeito em maio de 2009 sem subsidios adicionais, onde: NS: Nenhum 
sentido; MPS: Muito pouco sentido; UPS: Um pouco de sentido; MPFS: Maior parte faz sentido 
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NS: 3 proposições

MPS: 2 proposições

UPS: 6 proposições

MPFS: 2 proposições

 

Gráfico 7 – Somatória de proposições em cada categoria semântica do MC sobre o SL do grupo 24 
feito em abril de 2008, onde: NS: Nenhum sentido; MPS: Muito pouco sentido; UPS: Um pouco de 
sentido; MPFS: Maior parte faz sentido 

NS: 0 proposição

MPS: 0 proposição

UPS: 2 proposições

MPFS: 16 proposições

 
 
Gráfico 8 – Somatória de proposições em cada categoria semântica do MC sobre o SL do grupo 24 
refeito em maio de 2009 sem subsidios adicionais, onde: NS: Nenhum sentido; MPS: Muito pouco 
sentido; UPS: Um pouco de sentido; MPFS: Maior parte faz sentido 
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Comparando-se os gráficos 5, 6, 7 e 8 pode-se considerar que apesar do 

período de um ano entre os momentos em que os mapas foram construídos pelos 

grupos 8 (da sala 5) e 24 (da sala 6), parte substancial do conhecimento sobre o SL 

foi mantida. No grupo 24 houve inclusive um aumento no número total de 

proposições (13 para 18) e nenhuma delas foi categorizada nos níveis NS (Nenhum 

sentido) e MPS (muito pouco sentido).  

 

12 Discussão 

 

O perfil agregou individuos com caracterisiticas similares evidenciadas pela 

opção profissional adotada, pois o perfil colaborativo, empático e cuidador dos 

alunos do curso de enfermagem fez com que esses se mostrassem abertos a novas 

perspectivas. Por outro lado, caso o perfil fosse outro, os resultados provavelmente 

seriam diferentes em função dos indivíduos envolvidos. 

Os resultados das análises topológicas e semânticas dos MC sobre o SL 

evidenciaram que o uso do MC possibilita estudar a natureza da aprendizagem 

construtiva ou por reestruturação, filogeneticamente mais recente e de caráter mais 

reflexivo ou consciente, e mostrar aos outros como ela ocorre. Além disso, fomenta a 

aprendizagem significativa por requerer a ativação de várias faculdades cognitivas e 

componentes motores e emocionais para a sua execução, uma vez que o indivíduo 

precisa pensar para elaborar a estrutura hierárquica e estabelecer as relações entre 

os conceitos relacionados ao tema gerador do mapa. E pensar, de acordo com 

Davis et al (2005, p. 208) “[...] envolve habilidades cognitivas tais como percepção, 

atenção, simbolização, seleção, memória, transferência, avaliação etc., cujo produto 

chamamos pensamento”, que contribuem para o desenvolvimento das competências 
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preconizadas pelos PCN, tornando possível que o indivíduo elabore conhecimentos 

e formas de pensar com maiores possibilidades de sucesso e generalização e 

desenvolva autonomia para gerir a sua aprendizagem. 

Em termos biológicos o cérebro funciona como um sistema modular e plástico 

composto por inúmeros subsistemas neuronais especializados que colaboram entre 

si. A memória, por exemplo, não é uma função unitária, sendo composta de 

sistemas independentes que se combinam e interagem entre si. A elaboração de MC 

provavelmente recruta o envolvimento dos módulos neurais relacionados com tais 

faculdades e componentes, como, por exemplo, a memória de procedimentos 

(associado com a execução dos movimentos relacionados aos comandos do 

programa CmapTools) e a memória declarativa (impressões sobre a interação com 

os integrantes do grupo). Ao estimular a memória, há mudanças tanto na estrutura 

como na função dos neurônios, além da formação de novas sinapses para a 

comunicação entre as novas redes neurais resultantes do processo de 

aprendizagem. 

Como o MC requer muito mais do que a lembrança mecânica de uma 

informação específica sobre o tema abordado e permite determinar qual o 

conhecimento e habilidades o indivíduo desenvolve em função do programa 

instrucional utilizado, é considerado uma técnica de avaliação somativa ao mensurar 

o sucesso do indivíduo. Além disso, possibilita controlar os pontos fortes e fracos 

durante o programa instrucional, funcionando como uma técnica de avaliação 

formativa (NOVAK, 1981). 

As análises, seja dos mapas manuscritos construídos individualmente ou dos 

MC feitos colaborativamente com o CMapTools, mostraram que o uso do MC 

possibilita avaliar a aprendizagem dos alunos sobre os temas geradores utilizados 
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na pesquisa por evidenciar os diferentes níveis de conhecimento existentes entre os 

mapas. Grillo e Lima (2008, p. 5) ressaltam que isso acontece, pois “[...] A 

organização de um mapa bem como o estabelecimento de relações entre os 

conceitos depende do grau de clareza, de estabilidade e de diferenciação dos 

subsunçores de quem aprende”. 

Além do papel do MC na avaliação da aprendizagem significativa, foram 

analisadas as mudanças estruturais e conceituais no conhecimento de grupos 

selecionados de acordo com os critérios estabelecidos para o estudo para avaliar se 

o mapa promove a aprendizagem significativa. Esses se reuniram novamente e 

refizeram o MC em maio deste ano sem receber nenhum tipo de auxílio durante a 

sua execução. Após serem analisados os dados obtidos foram comparados com os 

de 2008 e revelou que, apesar do período de tempo entre os momentos em que os 

mapas foram construídos, parte substancial do conhecimento sobre o SL foi mantida. 

Diferenças encontradas entre os mapas feitos pelo mesmo grupo nos dois 

momentos foram consideradas naturais, pois de acordo com Dutra et al (2004, p. 2), 

“[...] um mapa conceitual é, a princípio, uma representação, por isso precisamos 

atribuir-lhe um caráter de inconclusão, de algo em processo de transformação”. 

O MC também estimula a metacognição, atividade mental por meio da qual 

outros processos mentais se tornam alvo de reflexão (DAVIS ET AL, 2005). A 

manutenção do conhecimento verificado na 2º etapa da pesquisa consolidou o MC 

como ferramenta capaz de contribuir para a construção do conhecimento do 

aprendiz, fato bastante relevante, pois segundo Paulo et al (2008, p. 489), “ensinar 

os estudantes a elaborarem os seus próprios MCs é uma poderosa estratégia 

metacognitiva, fazendo com que os alunos pensem sobre o que aprenderam e sobre 

como aprenderam”. 
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Todas essas constatações apontam que o MC é uma ferramenta 

metacognitiva que favorece a compreensão, armazenamento e resgate das 

informações, fato evidenciado pela estabilidade temporal e a transferência de 

contexto observados na aprendizagem significativa. Além disso, a TAS possibilita 

uma melhor compreensão da natureza da aprendizagem e fornece subsídios para a 

reformulação das ferramentas e abordagens pedagógicas empregadas e pode 

auxiliar os profissionais da área de educação a compreender e estimular a 

aprendizagem dos seus alunos. 

Contudo, apesar dos benefícios que podem ser obtidos por meio da utilização 

dos mapas em sala de aula (e também fora dela), o MC ainda é estratégia 

pedagógica pouco empregada por aqueles que poderiam melhor aproveitá-lo, que 

são os educadores. Os motivos por trás dessa situação podem ser derivados do 

desconhecimento da estratégia que representa o MC, talvez dificuldade em 

compreender sua aplicabilidade e importância no processo de ensino e 

aprendizagem. Influenciam, também a falta de conhecimento de como interpretar e 

explorar sua potencialidade no planejamento de ações didáticas (PAULO ET AL, 

2008). 

Os resultados obtidos suscitaram outras questões que, provavelmente, 

ajudarão no conhecimento sobre os componentes biológicos envolvidos tanto na 

elaboração como no resgate do conhecimento envolvido no MC. O parcelamento 

dos vários módulos neurais utilizados durante o mapa conceitual, entretanto, é 

assunto difícil de ser respondido concretamente com essa análise. 

Em virtude disso, a nossa proposta para o estudo seqüencial deste trabalho é 

a utilização de modalidades diagnósticas de obtenção de imagens que permitam 

melhor avaliação, tanto dos substratos anatômicos como de suas prováveis inter-
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relações, além da observação sobre o que ocorre com os componentes motores, 

emocionais e cognitivos envolvidos quando se utiliza o MC, a fim de poder definir e 

identificar com mais facilidade as áreas realmente envolvidas na elaboração do 

mapa, no planejamento espacial para alocar as informações e àquelas recrutadas 

para recuperar e organizar os conteúdos, bem como verificar, por exemplo, se há 

diferenças nas áreas dependendo do sexo do indivíduo, o estado emocional ou 

mesmo comparar com o patrimônio de inteligências dos participantes. 

Sugere-se para isso a utilização de modalidades diagnósticas de obtenção de 

imagens que permitam uma melhor avaliação tanto dos substratos anatômicos como 

de suas prováveis inter-relações, além da observação sobre o que ocorre com os 

componentes motores, emocionais e cognitivos envolvidos quando se utiliza o MC, e 

verificar também, por exemplo, se há diferenças nas áreas dependendo do sexo do 

indivíduo. 

 

13 Conclusões 
 

A TAS, aliada ao MC e ao estudo dos processos cognitivos e da fisiologia do 

sistema nervoso (SN), proporciona subsídios para uma melhor compreensão dos 

fenômenos e das variáveis envolvidas na aprendizagem.  

O MC revelou ser ferramenta pedagógica que permite avaliar e promover 

tanto a aprendizagem significativa como a sua sistematização e retenção. Além 

disso, as faculdades cognitivas exigidas quando da sua elaboração propiciam o 

desenvolvimento das competências preconizadas pelos PCN para a aprendizagem, 

como atenção, percepção, simbolização, seleção, memória, transferência, avaliação. 
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APÊNDICE A – Escolha do curso de enfermagem: Respostas dos alunos do curso 

de graduação em enfermagem da Universidade de São Paulo para a pergunta feita 

no primeiro dia de aula do curso no ano letivo de 2008
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1. “Escolhi enfermagem para ajudar as pessoas, promover o conforto e ajudar 
em sua recuperação”. 

 
2. “Escolhi enfermagem porque me identifiquei com a área e gosto muito da 

área de saúde”. 
 

3. “Escolhi a enfermagem pois acredito que poderá me ajudar ou estar perto das 
pessoas e acompanhá-las no seu sofrimento, na sua doença dando-lhes 
carinho, cuidado e conhecendo sua doença. Tive a experiência de 
acompanhar a doença do meu avô que foi o meu primeiro contato com o 
cuidado e interesse por conhecer mais uma doença”. 

 
4. “Escolhi enfermagem pela vivência com pessoal desta área. Sofro de gastrite 

e no ano passado tive muitas crises que me levaram a ir para o hospital várias 
vezes para tomar soro e outros remédios. Me apaixonei pela atuação na área, 
a importância que tem, o modo como se dedicam aos pacientes e outros 
aspectos que foram essenciais para a escolha da profissão”. 

 
5. “Eu escolhi a enfermagem porque eu gosto de cuidar das pessoas e na área 

da saúde este trabalho fica mais prazeiroso (sic) para mim. 
Tenho curiosidade em saber o que as pessoas têm e porque que as doenças 
ocorrem. Para isso é necessário a anatomia muito bem estudada e 
compreendida. 
Espero que as aulas de anatomia me ajude a compreender o que ocorre no 
nosso corpo e como ocorre para poder ajudar as pessoas”. 

 
6. “Escolhi o curso de enfermagem porque vi nele a possibilidade de ajudar mais 

as pessoas, além de contribuir para uma distribuição mais igualitária da saúde 
em nosso país”. 

 
7. “Eu escolhi a enfermagem pois identifico-me em cuidar das pessoas, além 

disso é uma área que está começando a receber o seu valor e quero auxiliar 
na sua valorização, mostrando a importância desse profissional. E também, 
por ser uma profissão em que há diversas áreas de atuação e eu admiro 
muito o assistencialismo e a pesquisa”. 

 
8. “Escolhi enfermagem porque me identifico com a profissão, já que gosto de 

cuidar dos outros”. 
 

9. “A área da saúde me chama muita atenção desde pequena porque se trata da 
habilidade de cuidar de alguém, do próximo. 
Enfermagem, em especial porque é a área mais próxima da medicina”. 

 
10. “O curso de enfermagem me atraiu muito, quando pesquisei o que era de 

verdade um enfermeiro. O processo de auxílio e cuidar das pessoas foi 
definitivo par a escolha do curso”. 

 
11. “A minha decisão em prestar enfermagem está no modo que esta profissão 

cuida do paciente, zelando, auxiliando e juntamente com uma equipe 
pesquisar os melhores caminhos a se tomar para o bem estar dos pacientes”. 
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12. “Escolhi a enfermagem pois considero uma profissão muito satisfatória, com 

retorno de conhecimento, segurança financeira, além de desenvolvimento 
pessoal. 
Uma profissão que me identifiquei pois lida com o cuidado, respeito e papel 
social para com todos. 
A enfermagem é uma profissão nobre, importante numa instituição de saúde 
pois tem mais contato, não só com a doença do paciente mas cuida do 
emocional e dá uma segurança ao paciente, dando a atenção necessária e 
confortando o paciente”. 

 
13. “Procuro no longo desses quatro anos aprender mais sobre o ser humano, 

sempre demonstrando o devido respeito à vida e a ética. 
Pretendo dar continuidade aos estudos, mas também atuar na área nos 
primeiros anos”. 

 
14. “Eu escolhi a carreira de enfermagem pois ela possibilita um contato maior 

com o paciente, e dá oportunidade de zelar pela vida humana”. 
 

15. “Escolhi enfermagem porque gosto de ajudar e considero a profissão de suma 
importância na sociedade e que se encaixa no meu perfil”. 

 
16. “Eu escolhi a enfermagem porque é uma profissão que abre o caminho para 

cuidar das pessoas necessitados, as enfermeiras são pessoas carinhosas, 
cuidadosas, sensíveis, simpática e também tem crédito social”. 

 
17. “Escolhi enfermagem porque sempre me identifiquei com a área da saúde e 

gostei bastante do curso quando pesquisei mais sobre o mesmo”. 
 

18. “Eu escolhi enfermagem pela área de abrangência da profissão e pelo 
cuidado com o paciente”. 

 
19. “Escolhi a enfermagem por me identificar com a área da saúde. E por gostar 

de cuidar do próximo”. 
 

20. “Entrei na enfermagem para ter contato direto com a evolução da saúde do 
paciente e prestar a ele apoio tanto físico como psicológico”. 

 
21. “Eu escolhi o curso de enfermagem para poder ter uma oportunidade de 

ajudar as pessoas”. 
 

22. “A escolha por enfermagem deve-se ao fato de desejar uma carreira que 
fosse na área da saúde e que tivesse contato com pacientes. 
O ato de cuidar é algo muito presente na minha vida, dessa forma tenho a 
expectativa de identificar-me com a profissão de enfermeira”. 

 
23. “Entrei para o curso de enfermagem porque me interesso pela área da saúde 

e anatomia é um curso fundamental para termos domínio sobre as partes do 
corpo. Espero, ao final do curso, ter esse conhecimento para poder aplicá-lo 
na minha futura profissão”. 
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24. “Espero que a disciplina de anatomia me forneça conhecimentos sobre o 

corpo humano para que eu possa exercer a enfermagem da melhor maneira 
possível. 
Além disso, acredito que ela seja um dos primeiros espaços onde eu possa 
aprender sobre respeitar o corpo do outro”. 

 
25. “Eu escolhi a enfermagem porque queria poder auxiliar e cuidar dos enfermos 

e participar dos cuidados destinados a eles”. 
 

26. “Interesse pela área da saúde, habilidades com as matérias e os assuntos 
propostos pelo curso e dedicação ao próximo”. 

 
27. “Escolhi o curso de enfermagem por que me identifico com o curso e quero 

poder cuidar e ajudar as pessoas”. 
 

28. “Minha escolha pela enfermagem foi primeiramente por causa da minha 
vontade de cuidar das pessoas, e também devido a minha afinidade com a 
área de biológicas”. 

 
29. “Meu interesse pelo curso de enfermagem se dá pela importância do 

profissional desta área no ato de cuidar dos enfermos aliviando ao máximo, 
dentro do possível, o seu sofrimento/dor”. 

 
30. “Eu entrei no curso de enfermagem porque sempre gostei da área de saúde 

com o curso de anatomia espero aprender mais sobre o corpo humano para 
que no futuro possa usar o conhecimento para ajudar as pessoas”. 

 
31. “Eu escolhi enfermagem primeiro por ser da área da saúde, a qual me 

identifico muito e depois por ser um curso que além de cuidar do paciente, 
mantem (sic) uma proximidade muito grande não tornando o paciente apenas 
um número. 
Na aula de anatomia quero tomar conhecimento sobre a estrutura do corpo 
humano para poder identificar e auxiliar no processo de cuidar do doente”. 

 
32. “Eu escolhi enfermagem porque é uma área dentro da saúde que tem o 

contato direto com o paciente, proporcionando não só a assistência física 
como também a mental do paciente”. 

 
33. “Escolhi o curso de enfermagem por me identificar com a área de saúde, mais 

especificamente com o cuidado ao paciente. Espero das aulas de anatomia 
que eu conheça melhor o nosso corpo, para que possa ser uma boa 
profissional”. 

 
34. “Eu entrei para o curso de enfermagem com a intenção de ajudar as pessoas 

num momento tão delicado (quando elas estão com dor) e dar a elas um 
atendimento de ótima qualidade”. 

 
35. “Escolhi o curso de enfermagem pois sempre tive o desejo de cuidar das 

pessoas e trabalhar em uma área voltada para a área da saúde. 
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Espero com as aulas de anatomia aprofundar meus conhecimentos a respeito 
do corpo humano par exercer a profissão que escolhi da melhor forma 
possível”. 

 
36. “Sempre tive interesse pela área cirúrgica, sabendo que poderia abrir meus 

horizontes além da medicina, busquei a enfermagem, curso que fiquei 
sabendo ter um campo bem amplo de trabalho”. 

 
37. “No curso de enfermagem espero aprender técnicas de como agir frente a um 

problema, tanto no aspecto formal, quanto no sentimental. Escolhi 
enfermagem porque me identifico com a profissão no que diz respeito ao 
cuidado que o enfermeiro dispõe ao paciente e também pela parte 
administrativa perante um grupo de profissionais”. 

 
38. “Porque é uma área da saúde que dá suporte à outras áreas, lida com 

pessoas necessitadas e doentes e permite ao profissional transmitir carinho, 
conforto e alegria, além da possibilidade de auxiliar tais indivíduos”. 

 
39. “Eu entrei em enfermagem porque sempre gostei da área de biológicas e foi o 

curso com o qual mais me identifiquei, principalmente pelo fato de poder 
ajudar as pessoas mais diretamente”. 

 
40. “Entrei no curso de enfermagem porque sou apaixonada pela área de 

biológicas e pretendia alguma profissão que trabalhasse diretamente com 
pessoas; como dentro da biologia a parte que prefiro é saúde e sistemas do 
corpo humano acabei por optar pelo curso de enfermagem. 
Espero que as aulas de anatomia me auxiliem a conhecer melhor o corpo 
humano, par poder me tornar uma boa profissional”. 

 
41. “Eu entrei no curso de enfermagem pois, é uma profissão que atua próximo 

da comunidade, que está sempre presente quando o paciente precisa, e 
também porque é possível trabalhar com pesquisas. 
Do curso de anatomia, eu espero obter todas as informações necessárias 
para entender o funcionamento do corpo humano e também referências de 
livros para conhecer melhor algumas áreas, e aplicar todos esses 
conhecimentos na área da saúde”. 

 
42. “Entrei no curso de enfermagem porque queria uma profissão onde eu 

pudesse ajudar as pessoas e ter maior contato com elas. Minha vontade ao 
me formar é viajar para as regiões mais carentes do Brasil e da AM. Latina 
com programas que desenvolvam atividades de ensinar as pessoas desde 
higienes (sic) básica até auxiliar em tratamentos que estiverem ao meu 
alcance. 
Minhas expectativas quanto ao curso de Anatomia é conhecer melhor o corpo 
humano, descobrir suas partes e as funções dos órgãos/sistemas, bem como 
saber como previnir (sic) e cuidar ou amenizar doenças”. 

 
43. “Sempre tive aptidão e gosto por questões e temas de saúde, principalmente 

na área de pesquisas. Por isso prestei Enfermagem, porque achei um ótimo 
meio de me inserir no ramo, devido as oportunidades dadas por essa 
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Universidade. Espero que o curso de Anatomia só venha a me acrescentar e 
me dar condições e metodologia para chegar aos meus objetivos de 
pesquisa”. 

 
44. “Acredito que a enfermagem não auxilia apenas em diagnósticos e 

tratamentos. Ela oferece ao paciente um toque humano e acredito que esse é 
o diferencial da profissão. Este é o principal motivo que me fez escolher a 
enfermagem”. 

 
45. “Na enfermagem espero aprender muito sobre a saúde humana, doenças e 

curas, e poder pesquisar bastante sobre diversas patologias”. 
 

46. “Eu entrei no curso de enfermagem pois me identifico profundamente com os 
fundamentos da profissão e também pelo conhecimento prévio que já tenho 
com a profissão. 
Quanto à Anatomia, sei que sem o devido conhecimento do corpo humano o 
profissional da saúde, seja qual for, precisa de um conhecimento profundo 
dessa área para não cometer erros básicos. No nosso caso erros de 
administração de medicamentos pelas vias de administração certas”. 

 
47. “Em relação a enfermagem; minhas espectativas (sic) são: me envolver no 

processo de cuidar, ajudando o máximo possível a todos a quem eu atender. 
Em relação ao curso de anatomia, espero conhecer e entender o corpo 
humano, pra que isso me ajude quando atender à alguém”. 

 
48. “Optei pelo curso de enfermagem para obter conhecimentos na área de 

saúde no processo de cuidar. Não decidi ainda por uma área específica. 
Minhas expectativas sobre as aulas de anatomia são as de conhecer o corpo 
para desempenhar minha profissão”. 

 
49. “Entrei no curso de enfermagem, pois sempre gostei de cuidar das pessoas e 

espero que com a faculdade consiga concretizar o meu objetivo de poder 
ajudar as pessoas mais desamparadas, aonde estiverem. 
Minhas expectativas da aula de anatomia são de poder conhecer melhor o 
corpo humano, e assim conseguir tratar os pacientes da melhor forma 
possível”. 

 
50. “Eu escolhi a enfermagem por ser um curso da área de saúde com contato 

direto com o paciente, que tem como objetivo cuidar do próximo. 
Pretendo ter condições, no final do curso, de cuidar com compreensão de um 
paciente”. 

 
51. “Poder prestar assistência de qualidade para a população em termos de 

saúde. Com o auxílio do curso de anatomia ter mais conhecimento  nesta 
área para poder diminuir, atenuar o sofrimento do paciente e tirar-lhe as 
dúvidas das doenças que este apresenta”. 

 
52. “Escolhi o curso de enfermagem para exercer uma profissão de contato direto 

com as pessoas das mais variadas faixa-etárias (sic), desejando contribuir 
para o bem estar físico e emocional do paciente. 
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Minha expectativa em relação a Anatomia é conhecer de maneira profunda e 
detalhada a “máquina” chamada ser humano, para saber lidar, futuramente, 
com o paciente de maneira excelente”. 
 

53. “Escolhi fazer enfermagem pois gostaria de trabalhar na área de saúde e ter 
contato com as pessoas (pacientes)”. 

 
54. “Entrei para o curso pois oferece muitas áreas diferentes para atuação no fim 

do curso”. 
 

55. “Eu escolhi enfermagem porque gosto muito da área biológica, e o curso cria 
uma relação entre uma área e a da humanas com a qual eu me identifico”. 

 
56. “A escolha da enfermagem deu-se ao fato da minha empatia pelos cursos da 

área da saúde e pela possibilidade do cuidar mais próxima e direta do 
paciente, da pessoa que está necessitada. Espero do curso de anatomia a 
noção básica para o desenvolvimento da prática de enfermagem 
possibilitando-me o acesso a ferramentas para o aprofundamento do 
conhecimento adquirido”. 

 
57. “Eu decidi fazer enfermagem porque acho que é o curso que eu mais me 

identifiquei, já que tem mais contato com o paciente”. 
 

58. “Optei pelo curso de enfermagem pois acredito que essa profissão propicie 
um maior contato com o paciente, dentre as profissões da área de saúde. O 
conhecimento mais específico e detalhado do corpo humano contribuirá como 
uma importante ferramenta durante minha atuação”. 

 
59. “Estou aqui para estudar Enfermagem porque quero ter um contato direto 

com o paciente, ajudá-lo na sua recuperação e confortá-lo na dor. 
Minha expectativa com relação á anatomia é conhecer o corpo humano, 
entender como ele funciona e usar isso para cuidar do paciente”. 

 
60. “Escolhi este curso porque me interesso pela área da saúde, em ajudar ao 

próximo de alguma maneira”. 
 

61. “Tenho afinidade pela enfermagem, pois sinto prazer ao auxiliar as pessoas”. 
 

62. “Escolhi o curso de Enfermagem por já ter tido contato com a área e ter me 
interessado pelas habilidades e funções que cabem ao profissional de 
enfermagem”. 

 
63. “Eu entrei em enfermagem por segunda opção, espero muito aprender a 

gostar dessa profissão e aceitá-la como minha primeira opção”. 
 

64. “Eu escolhi fazer Enfermagem por vários motivos: por ter vários profissionais 
da área na família, por ter acompanhado o trabalho de enfermeiras no tempo 
em que um familiar esteve internado e por achar a Enfermagem uma 
profissão muito bonita e gratificante”. 
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65. “Minha expectativa: ter oportunidade de entrar em contato com o ensino 
universitário, pois tenho participado de cursos livres e na parte prática sinto 
que fica incompleta”. 

 
66. “Espero me tornar uma enfermeira pois gosto da área da saúde”. 

 
67. A enfermagem para mim é a esperança de poder cuidar do próximo além de  

proporcionar o apoio e a melhora do paciente”. 
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APÊNDICE B - Resumo de trabalho apresentado 5a. Hands on Science International 

Conference, em Olinda- PE, Brasil intitulado Understanding the human body, 

trabalho interativo, lúdico e construtivista que busca envolver o individuo e ao 

mesmo tempo desmistificar a presença da ciência no dia-a-dia das pessoas
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Abstract 
 
The understanding of the human body as the structure that allows us to move and 
interact in the world with both its biotic and abiotic components, as well as its 
organization: biochemical composition, physical principles to which it is subjected to, 
is the main goal of the proposed mini-course. In addition, the human body points of 
strength and weakness, besides its intrinsic biodiversity, are addressed in how to 
take them as an advantage to improve knowledge, construct and test hypothesis to 
build a critical, motivated mind / person. This task is planned through discussion 
considering the teachers’ socio-educational context, followed by workshops, 
encouraging interactions with industrial and artesian produced models, approaching 
their different pedagogical uses to identify and illustrate the human anatomy and 
physiological functions. The contribution of those studies to science, health and arts 
is also explored.  To accomplish these goals, in a short period, three selected themes 
were chosen in order to be worked in a non-formal proposal.  As a result, we hope to 
provide tools to the teachers act as multiplier agents at their institution of origin. The 
registered performance of the participant teachers will modulate future educational 
actions.  

 
Introduction 
  

The educational reality has clearly revealed the importance of a continuing 

educational and updating program for teachers, especially those of the fundamental 

and high schools. There is a daily avalanche of scientific and technological 

information reaching the media, which comprehension and use make difference in 

people lives. Just their disclosure justifies an updating program, however, 
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complementary teacher education should be first perceived as necessary, desired 

and feasible. Therefore, their motivation and context of work have to be considered, 

besides methods of exploration and identification of what are relevant for that specific 

community and should be encouraged (Falsarella, A.M., 2004; Barbosa, R.L.L., 2003; 

Demétrio,  D. 2002 and  Serbino, R.V. et all., 1998) 

 

The traditional methods of education have not successfully generated 

significant learning or motivated students neither are teachers comfortable with their 

results. Although some attribute them to the bad conditions of schools, lack of 

infrastructure, which encompasses material and financial aspects, it is clear the lack 

of valorization of the teacher as a person and professional, but there are also other 

factors (Perez, C.A. 2008; Rosa, M.I.P, 2005, Hamburguer, E.W and Matos, C. 2000)    

 

  In 1998, the Brazilian National Curricular Parameters (PCNs) were proposed 

in order to improve the scientific literacy and form more skilled and participant 

citizens, the adoption of diversified methodology stimulating the reconstruction of 

knowledge by the mobilization of reasoning, experimentation, solution of problems 

and use of superior cognitive competences.   That has not been accomplished, 

because, for sure, besides a serious investment in education, it is also required a 

new professional, someone who is engaged in teaching, curious by nature and willing 

to share. Conditions that are intrinsic to some persons, but that could be improved 

even with the known adverse factors. Fortunately, we have seen some very good 

examples of them, but they are still very few.  

 

In this sense, it is needed to minimize the knowledge fragmentation due to the 

growing scientific specialization using interdisciplinary approach, rescuing the unified 

vision of the scientific questions, and thus, stimulating the interchange among various 

fields of knowledge and reality, as life is, complex per si, but also might be enjoyable 

if right faced. In this way we believe that providing conditions to feel challenged, 

taking the opportunity, exploring the situations to get understanding, and then, take 

decisions leads to the knowing that living is a process of cost and benefits. This 

posture is, therefore, an investment that generates autonomy through motivated 

learning, comprehension that knowledge is not only the sum of technical-scientific 

information, but if well processed is a tool for life.  The path to construct this 
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significant knowledge also leads the youngest, inevitably living in a changing world, 

to less stress when facing life challenges such as insecurity, uncertain of employment 

or poor conditions, knowing that by reasoning, it is possible to identify the 

contradictions of the process, and reach ways to couple with this reality, transforming 

it (Krasilchik, M and Marandino,M 2004; Alves, R., 2003,)).   

 

The transformation, however, has to come from inside, and by reassuring, 

everyone has a specific way to deal with, which has to be searched and explored. 

There is not only one solution. There are many possibilities of increasing motivation, 

and learning is a multifactorial process, which involves a motivated behavior, 

multisensorial structures like vision, auditory, olfactory, gustative, touch and postural 

equilibrium, all of them integrated in multimodal encephalic areas generating the 

different types of memory (Lent, R., 2002 and Kandel, R. E., 2000). A very effective 

approach, in this sense, is that we propose, “to put hearts, minds and hands on 

science” (Pavão, A.C. and Leitão, A. 2007)!   

 

There is no doubt that a basic knowledge of the human body, its biochemical 

constitution and the physical principles to which it is subjected at  anatomic and 

physiological levels are important to understand ourselves as living beings, or how 

the inner and outer universe are reached and influence behavior in eco-social 

interactions. Among those interactions; health, science and arts are dynamically 

interconnected, thus requiring a multi- and interdisciplinary approach to be perceived 

in this way.  

 

The present mini-course aims, in a collaborative action with teachers of 

fundamental and high school, to discuss the learning of the human body, in the 

context of their community, to propose some interactive actions as exploration of 

anatomical models, construction of functional models, with low cost materials, and to 

identify strategies in order to discuss or represent scientific themes/data or the artistic 

representations of the body, providing them with tools to progress as autonomous 

multipliers of motivation to learning.  

 

Proposed Program 
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1st day: Perception of my body: inner and outer universes  

Exploring the general organization of the human body, the sense organs and 

structures. Identifying the inner interrelations and the ones with the environment.  

How this body is made up of atoms, molecules that are sensible to temperature and 

pH? Where do those molecules (carbohydrates, proteins and fat) come from? Which 

are their trajectories in the body?  Which is the importance of water and air? Should 

they be preserved? How to preserve them? What is quality of life?  

Identify and explore the physical and behavioral biodiversity, biotypes, plus ethnic 

differences.   

Proposed Models: 
 
The human body: a PET (plastic politereftalato of etila) model of water ingestion, 
circulation and clearance by kidney as well as its role in blood pressure and hydro 
mineral equilibrium. 
Discuss strategies to explore the gustatory perception and postural equilibrium. 
Charts to explore optical illusions. 
Boxes to explore the senses of touch and smell.  
Protocols to work with porcelain or “mache” dough.  
 
2nd day – Maintenance of the oral health 
 

Dental diseases are bacterial infestation transmissible through direct physical 
contact. The primary prevention of this disease in childhood must occur from the 
prenatal period, and should also be addressed to the mother and the fetus.  
Teachers are important agents in the establishment of the oral hygiene patterns of 
kids at school age.  

This module proposes discussions and workshops to collective actions with 
the students as dental brushing sections, importance of healthy food, and adoption of 
healthy habits. Why to use flossy, alternative ways to dental toothpaste or floss. Also, 
to point the importance of food in the oral health and the mastigatory process in 
speech and breathing.  
 
3trd day – Reproduction and sexuality 
 

This module explores the reproductive system organization, male and female; 
importance of sexual reproduction in evolution of species; Methods of conception; 
contra-conceptive measures; fertilization in vivo and in vitro. Aspects of 
embryogenesis, maternal-fetal relationships, importance of feeding, and methods of 
parturition will also be considered.  

Sexual diseases, their transmition and methods of prevention will also be 
addressed. The purpose is to awake the participants to develop their perception 
about their bodies and their potentialities, besides giving them sources of reference 
to individually search for.   

Anatomical models: pelvis of female and male will be used.  
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Series of different stages of fetus development, and pregnant female pelvis 
will be exposed and discussed. Alternative model to explore fertilization and 
parturition will also be used.  
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 Brasil  

Educação & Comportamento 

Interdisciplinaridade no ensino de ciências é defendida por pesquisadora da USP 
 

Por Ana Carolina Athanásio  
14/04/2008 

 
 

 
São Paulo (AUN - USP) - A defesa de um ensino de ciências interdisciplinar e da difusão do 
conhecimento científico produzido por centros de pesquisa foram enfatizados por Maria Inês Nogueira, 
docente do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB). A abordagem interdisciplinar do ensino de 
neurociência e ciências, assim como o uso de métodos alternativos, é tida por ela como essencial para 
que o conhecimento a respeito de determinado assunto seja mais facilmente compreendido. A 
pesquisadora tem procurado enfatizar tanto no ensino acadêmico, pós-graduação, graduação, como na 
popularização da ciência a importância de “botar a mão, coração e mente na massa”.  

Maria Inês afirma que “é importante estimular os vários canais de aquisição e construção de 
conhecimento – como o visual, o auditivo e o tátil – de forma a despertar o interesse e motivar a busca 
e exploração de determinado conteúdo”. Ao falar sobre o projeto “Arte & Ciência no parque”, do qual 
participa juntamente com professores do Instituto de Física da USP, Maria Inês salienta que “é 
importante que o conhecimento que produzimos alcance o meio em que vivemos”.  

A aplicação de métodos lúdicos no ensino de ciências é visto por Maria Inês como algo importante para 
que os alunos e outras pessoas interessadas em temas mais específicos possam aproveitar melhor o 
conhecimento. Para a pesquisadora, “a plasticidade e a criatividade são fatores que vão fazer a 
diferença”. O uso de história em quadrinhos, de modelos anatômicos e funcionais, de brinquedos e 
outras abordagens alternativas podem fazer com que a aprendizagem ocorra de forma mais proveitosa 
e prazerosa por parte dos interessados.  

A interdisciplinaridade não é defendida apenas dentro de centros de pesquisas, mas também para 
facilitar o acesso da comunidade que não participa diretamente de estudos científicos a assuntos 
considerados complicados. O projeto “Arte & Ciência no parque” pretende levar à comunidade externa 
aos centros de pesquisas, por meio de experimentos e demonstrações, ciência, arte e tecnologia de 
forma lúdica e compreensível, evidenciando que a ciência está presente no cotidiano de todos. Para 
Maria Inês Nogueira, “existe necessidade muito grande da comunidade em saber o que fazemos, por 
isso temos ampliado nossas atividades dos parques para escolas também”.  

A transposição de temas da Biologia, da Física, da Neurociência, são trabalhados de forma 
interdisciplinar, para o cotidiano das pessoas é um dos meios utilizados pelos organizadores do projeto 
com o intuito de fazer com que as pessoas possam compreender que há uma ligação entre o que é 
estudado em centros de pesquisa com o que elas vivenciam diariamente. Alguns outros projetos de 
difusão do conhecimento estão submetidos a agências do governo. Entre esses projetos está uma 
produção teatral da Cia Fábula da Fíbula e Estação Ciência, analisando o sistema nervoso, nosso 
comportamento e a saúde. Os materiais gerados com esses projetos deverão contribuir para as 
atividades da Estação Ciência, do Museu de Anatomia Humana e do “Arte & Ciência no parque”.  

 

aun@usp.br 
© 2001, CJE-ECA-USP  

 
 

http://www.usp.br/aun/_reeng/index.php


 64

APÊNDICE D – Matéria sobre trabalho apresentado em 2008 na USP Semana de 

Ciência & Tecnologia intitulado Planeta Azul: considerações em Evolução e 

Biodiversidade
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Planeta Azul: considerações em Evolução e Biodiversidade 
 
Profª. Drª. Maria Inês Nogueira  
Instituto de Ciências Biomédicas/USP 
e equipe VivendoCiênciArte*  

Quantos anos você tem? Quantos anos tem a pessoa mais idosa que você conhece?  
  
Comemoramos nosso aniversário de ano em ano, porém o planeta Terra o comemora em 
bilhaversário. A Terra é um pequeno planeta desse sistema solar, que pertence à Via 
Láctea, uma das constelações do Universo que se formou a partir do Big Bang há 4,5 
bilhões de anos. Compare, você tem por volta de vinte anos, que em números 
representamos assim: 20, enquanto o Universo tem 4.500.000.000 de anos. Você 
conseguiu sentir o “peso do tempo” pelo maior número de zeros?  

 

* Veja aqui mais detalhes 

Consideremos alguns eventos dessa evolução com datas aproximadas. Somos uma 
ínfima parte desse Universo, que vem passando por várias transformações, de ambiente 
imensamente quente e em rebuliço de gases, lavas e bombardeio de meteoros, a Terra 
foi se resfriando durante meio bilhão de anos, ou quinhentos milhões de anos, quando 
surgiram as primeiras rochas terrestres, formando agregados ou ilhas num grande mar. 
Nesse mar surgiram as primeiras formas de vida, eram os procariotas, células sem 
membrana nuclear, isto é, seu material genético estava espalhado no citoplasma. Depois 
apareceram as bactérias anaeróbicas que ao respirarem o gás carbônico liberavam 
oxigênio, o qual as dizimou por lhes ser tóxico. Durante milhares de anos esse oxigênio 
se acumulou no meio ambiente, propiciou e veio o aparecimento de bactérias 
fotossintéticas aeróbicas.  

Três bilhões de anos foram necessários para o surgimento das primeiras células 
eucariotas, com membrana no núcleo, na metade do período Proterozóico (primórdio da 
vida). Essa restrição do material genético no núcleo foi um passo importante na evolução. 
Ao seu final, apareceram os primeiros animais com várias células, os invertebrados 
marinhos semelhantes às águas vivas e anêmonas, os vermes com boca e ânus. 
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Agora, falando em milhões de anos, nos últimos 600 a vida foi evoluindo em 
complexidade e diversidade, conquistou o ambiente terrestre, aliás, há registros de que 
os aracnídeos foram os primeiros a conquistarem a vida na terra. No período Paleozóico 
(vida antiga) que durou até 250 milhões de anos, sugiram as grandes florestas e os 
grandes répteis que habitavam tanto o meio aquático quanto o terrestre, a maioria era 
herbívora. No período seguinte, o Mesozóico, os dinossauros eram abundantes, os 
carnívoros como os Tiranossauros eram bípedes, portanto mais ágeis para correr, podiam 
usar as patas dianteiras para segurar a presa, e tinham dentes afiados para morder e 
rasgar a carne. Surgiram também os primeiros pássaros, as plantas com flores e isso 
facilitou a propagação dos insetos  e da polinização. 

 
Os pequenos mamíferos do mesozóico sobreviveram à extinção dos dinossauros. Alguns 
deixaram o ambiente terrestre e voltaram para o aquático, como é o caso do ancestral da 
baleia. Nossa espécie aparece há muito pouco tempo nessa escala geológica, fósseis dos 
primeiros hominídeos são registrados no Cenozóico, há 5 milhões de anos, mas o homem 
primitivo aparece apenas há 2 milhões de anos e o Homo sapiens, nossa espécie, surge 
há 500 mil anos. 

Os filmes Fantasia de Walt Disney, A Era do Gelo e 2001 Uma Odisséia no Espaço, 
mostram respectivamente a origem da vida na Terra, os efeitos da glaciação e a 
evolução do homem. Nessa evolução do planeta ocorreram várias extinções em massa de 
plantas e animais por condições ou mudanças drásticas geológicas ou climáticas, como a 
movimentação das placas tectônicas, agregando ou desagregando os continentes; queda 
de um meteorito gigante e glaciações, porém nos últimos milhares de anos, condições 
ambientais, aliadas à dominação humana, têm provocado acelerada extinção de espécies 
vegetais e animais. Nesse ponto, recai nossa responsabilidade em cuidar do planeta e 
das condições em que o legaremos àqueles que nos sucederem. Ainda esta semana ouvi 
na rádio cultura pesquisa que revelou ser o jovem brasileiro o que possui maior 
consciência ecológica, porém no proceder, nas atitudes, infelizmente, a maioria ainda é 
como o de qualquer outro lugar. Somos todos importantes nesse trabalho de preservar e 
melhorar o mundo para nós e para os demais seres vivos. Não existe dominador, mas 
sim interdependência. 

*Agradecimentos à equipe do Projeto Arte&Ciêncianoparque: 

Acácio Callegari Moreira, André B.S. Santana, Bárbara Milan Martines. Daniel Correa 
Puerta, Eloise Cristiane Alves da Silva, Eduardo Santos da Silva, Francisco Rômulo M. 
Ferreira, Giovaldo S. Correia, Kleber Manjon, Margareth Takeuchi, Nair Fiorot, Neuza 
Guerreiro de Carvalho, Roberto Torres Tangoa, Tamara Dias de Vasconcelos e Thais de 
Moraes Araújo e Maria Inês Nogueira. 

  
  
Veja  o vídeo >>>  

  
Envie esta notícia para um amigo    

 
 
 
 
 
 

Copyright © 2005-2008 Jornal Jovem - Aqui você é o repórter. Todos os direitos reservados
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As Eras Geológicas condensadas em 24 horas 
 
Pôster apresentado no estande "Evolução: o planeta, a biologia e a ciência no tempo e no 
espaço" pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP 

 

 

 

* AC Moreira, ECA da Silva, MI Nogueira e equipe Vivendo Ciência & Arte 

Veja  o vídeo >>>  
 
Envie esta notícia para um amigo 
 

Copyright © 2005-2008 Jornal Jovem - Aqui você é o repórter. Todos os direitos reservados



 68

APÊNDICE E – Artigo publicado no HSCI Journal/Proceedings Manuscripts intitulado 

3D PET DOLL MODELS - Creativity and action in exploring the theme Water and 

Human Body 
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HSCI Journal/Proceedings Manuscripts  
 

 

3D PET DOLL MODELS 

Creativity and action in exploring the theme Water and Human Body 
 

Maria Inês Nogueira, 
Professor Associado, Laboratório de Neurociências, Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo, membro do Núcleo de Apoio a Pesquisa em Neurociências e 
Comportamento do Instituto de Psicologia da USP. Av. Prof. Lineu Prestes, 2415. CEP 
05508-900, São Paulo, SP. Brasil. Telefone 55.11.30917401  Fax. 55.11.30917366 

 minog@usp.br 
 

Margareth Takeuchi, 
Programa de Pós-Graduação em Neurociências e Comportamento, Instituto de Psicologia da USP e Laboratório de Neurociências, Instituto 
de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo. 

 
e Equipe  Vivendo Ciência & Arte. 
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Abstract. The adoption of alternative methods of teaching is essential in any educative 
approach, but they are precious tools when the purpose is popularization of science and 
social inclusion.  In order to work in this field we started developing 3D interactive models of 
the human body to illustrate how it is organized and how all its physiological functions are 
integrated, as well as its biological, social, environmental and cultural interrelations.    Here 
we describe a model of the human body, built with water or soda bottles, Polyethylene 
terephthalate, recycled material that is per si playful. A list of the used materials and tools is 
given in the text. Some reflections on its use in public schools, museums, parks or street fairs 
are also developed.  
   A prompt conclusion is that to illustrate one scientific phenomenon or function more than 
one model is needed, therefore feel encouraged to take the action, no matter how simple the 
model is, it will bring light to doubts and questions which lead to learning. People loved those 
models, and will think twice before discarding a plastic material.  Then, we only may improve 
what is already done!  
 
Resumo   A adoção de métodos alternativos de ensino é essencial em qualquer abordagem 
educativa, mas eles são ferramentas preciosas quando o propósito é popularização da 
ciência e inclusão social. Com o objetivo de desenvolver ações nesses campos iniciamos a 
construção de modelos interativos 3D do corpo humano para ilustrar como ele é organizado 
e como todas suas funções fisiológicas são integradas, assim como suas inter-relações 
biológicas, sociais, ambientais e culturais. Nesse relato, descrevemos um modelo construído 
com garrafas plásticas de Politereftalato de etila,  PET, usadas comercialmente para água 



 70

ou refrigerante, material reciclável, que é por si só, lúdico. A lista de materiais e ferramentas 
utilizada é fornecida no texto. Algumas reflexões são levantadas quanto ao uso destes 
modelos em escolas, museus e espaços públicos.  Interessante conclusão, é que para ilustrar 
um fenômeno ou função científica é necessário mais que um modelo. Entretanto, sinta-se 
encorajado para iniciar o processo, não importa quão simples seja o modelo, ele certamente 
contribuirá para aclarar dúvidas e responder questões que conduzirão ao aprendizado 
efetivo, até pelas suas características. Pois, nós apenas podemos melhorar o que já está feito! 
 
Keywords: PET bottles in 3D Doll Models, Hands on science, Science teaching, science 
popularization, Human body teaching, anatomy and physiology teaching.  
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3D PET BONECO: 
Criatividade e Ação quando explorando o Tema Água e Corpo Humano. 

 

1. Introdução 
   
    Ao somar nossos esforços ao movimento que cresce atualmente, tanto por iniciativa própria 
como por projetos institucionais, de divulgar e popularizar a ciência, iniciamos o 
desenvolvimento de modelos 3D para ilustrar e explicar a organização e funcionamento dos 
sistemas corporais assim como refletir sobre as relações desse homem com ele mesmo, suas 
percepções e com o meio que o cerca, seja abiótico, biótico e social [1,2].    
  Não há dúvidas quanto à importância da água para os seres vivos, no entanto, em geral, ela 

passa desapercebida, assim como as demais funções exercidas em nosso corpo para a 
manutenção da vida e seu equilíbrio dinâmico, característico e vital. Trabalhar esse 
conhecimento de forma tradicional, expositiva em sala de aula, leva a resultados que todos 
conhecemos – baixa motivação e aproveitamento [3]. Com público diverso e de passagem 
como é o de exposições em escolas, parques e espaços públicos, que procuramos alcançar 
objetivando a popularização da ciência, a necessidade de métodos alternativos é 
imprescindível [4].  
 Escolhemos, assim, abordar o tema A água – O Homem – O Ambiente, com a construção de 

um modelo 3D PET Politereftalato de etila, que é um poliéster ou plástico, desenvolvido por 
químicos britânicos Whinfield e Dickson em 1941, o qual vem sendo utilizado principalmente 
na forma de fibras para tecelagem e de embalagens para bebidas. O PET é material reciclável 
e de fácil acesso [5].  Até para incentivar seu uso ele foi introduzido em nossos projetos, neste 
modelo decidimos representar as diversas partes do corpo em posição e proporção similares 
ao real [6]. O rigor científico foi seguido tanto quanto permitiram a arte e criatividade na 
ilustração do fenômeno.  
 
2. Material e Métodos 

A seguir, fornecemos a lista dos materiais e métodos utilizados, os quais podem ser 
inovados conforme disponibilidade e desejo dos interessados em o reproduzir. 

 

2a - Material básico e seu destino 
1. Acrílico incolor (pedaço) – suporte dos órgãos.  
2. Areia grossa; aproximadamente 200 g, preencher os intestinos.  
3. Barbante grosso; 1 m - articulações dos membros.  
4. Canudo de refresco flexível - 4 traquéia e brônquios. 
5. EVA (retalhos de diferentes cores) - olhos,  lábios, orelhas.  
6. Esponjas de espuma (de cores, tamanhos e texturas diferentes)- rins, pulmões. 
7. Frasco plástico de creme para cabelo – bexiga.  
8. Garrafões PET de água mineral 5 litros – 1 para a cabeça e 2 para o corpo. 
9. Garrafas PET de refrigerante 2 litros – porção mediana para os braços. 
10. Garrafas PET de suco (pequenas) – para as pernas. 
11. Gaze – desfiada para os cabelos. 
12. Massa de modelar para construir o pênis ao redor da uretra.  
13. Meia de nylon já usada – para os intestinos.  
14. Órgãos de plástico e emborrachado (estômago e coração, respectivamente); 
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15. Sapato de bebê usado.  
16. Seringa de injeção descartável de 20 ml. – injeção de água na boca 
17. Tampas de garrafas PET de suco – para articulação dos membros superiores.  
18. Tecido não tecido (TNT) vermelho – revestimento dos intestinos.  
19. Tampa de tubo de tinta creme para cabelo – conexão com a bexiga 

 
20. Tubo de plástico transparente flexível – boca, laringe, esôfago, veia cava, artéria aorta, ureteres e 

uretra.  
21. Vasilha para coletar o líquido eliminado pela bexiga.  

2b - Ferramentas e seu uso 
1. Agulha de costura e linha para cerzir os intestinos.  
2. Caneta para retroprojetor para desenhar algumas estruturas nas garrafas.  
3. Cola branca para unir o TNT aos intestinos e ancorar as estruturas na placa de acrílico. 
4. Estilete para cortar a chapa de acrílico.  
5. Ferro de solda para perfurar as garrafas e fazer o orifício da boca e os das articulações. 
6. Fita Silver Tape para unir o pescoço ao tronco.  
7. Lápis preto nº 2 para desenhar as estruturas no EVA  
8. Pistola de cola quente para unir os pedaços de garrafa que compõem os membros superiores 
9. Rebitadeira e rebites para rebitar os mesmos ao corpo 
10. Serrote pequeno para serrar o gargalo das garrafas 
11. Tesoura para cortar as garrafas PET, EVA, TNT, linha barbante.  

 
3. Resultados 

 Conforme ilustram as figuras 1 A-H, o PET para trabalhar o tema A água – O Homem 
– O Ambiente deve conter os sistemas digestório e circulatório sanguíneo e secretório-
excretório renal, cuja organização é encontrada em qualquer livro de ciências [6]. 
Selecionamos garrafas grandes e transparentes para a cabeça e o corpo, já para os membros 
foram escolhidas garrafas menores ou a parte intermediária de garrafas de refrigerantes que 
foram então enroladas, coladas, unidas por fita adesiva ou rebitadas Figuras A e E. Os 
membros devem ser articulados, tampas de garrafas, barbantes ou pinos serviram a esse 
propósito Figura E. Os órgãos internos foram unidos conforme os esquemas de livros 
didáticos com linha ou cola, ou mesmo com o tubo plástico utilizado para formar a via de 
condução dos sistemas a serem representados. Esse tubo leva a solução da boca à uretra 
Figuras B-D. As figuras F-H ilustram o modelo PET sentado, em vista anterior, lateral e 
posterior.  
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Figura 1. 3D PET Boneco. Fotografia do modelo confeccionado em garrafa PET (plástico 
Politereftalato de etila),  de água (2 L) e garrafas PET de suco. 1 A. Cabeça, 2B ; vista anterior do 
corpo com estruturas internas montadas; 3C. vista lateral do corpo e estruturas internas; 3D. vista 
posterior do corpo e estruturas internas; 3E. vista superior do corpo e membros ilustrando as 
articulações; 3F, 3G e 3H. Modelo pronto em posição sentado, respectivamente em vista anterior, 
lateral e posterior.  
 
Confessamos que quando tivemos a idéia, ansiosos por colocá-la em prática, 
elaboramos um modelo bastante simples (figura 2 A-B). Neste a água passa da boca 
ao esôfago, ao coração e daí aos rins, bexiga e uretra, muito simplificado. Teve 
excelente aceitação, mas foi substituído, ou é complementado, pelo modelo mais 
complexo descrito nas exposições atuais. Entretanto, procuramos também apresentá-
lo aos públicos, principalmente educadores, com o objetivo de ilustrar que os temas 
podem ser trabalhados em complexidade variada, que na realidade a representação 
de um fenômeno ou função requer mais de um modelo, cada um cumprindo um 
objetivo. Os próprios visitantes questionam as diferenças de um e outro modelo. 

 

 
 
Figura 2. 3-D PET Boneco simplificado. Fotografia do modelo confeccionado em garrafa PET 
de refrigerante. Ilustra o caminho da água do coração aos rins e sua eliminação pela uretra (A. 
vista frontal, B. vista lateral).   
 

A apresentação desses modelos é sucesso garantido como atesta a figura 3 (A e B). Em 
atenção às solicitações dos visitantes e educadores elaboramos manual e caderno explicativo 
da importância da água em nosso corpo assim como do funcionamento geral dos sistemas 
anátomo-fisiológicos humano, os quais disponibilizamos em nossa página 
www.icb.usp.br/~minog. Resumidamente apresentamos a seguir a relação de materiais e 
ferramentas utilizadas, assim como prancha ilustrativa de fotos das várias partes que 
compõem o modelo mais complexo para eventual reprodução ou produção outro modelo 
desejado.  
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Figura 3.A - 3D PET Boneco em ação. Fotografia de professores da rede pública, participantes 
do minicurso: “Compreendendo o corpo Humano” na 5a. Hands on Science International 
Conference, em Olinda- PE, Brasil, com uma das coordenadoras atrás do modelo PET. B – 
Estudante do ensino fundamental injetando água no modelo 3D. O encantamento é visível tanto 
dele como do monitor do Espaço Ciência, Olinda, PE. Brasil.  

 
4. Discussão 
 
 Nas várias atividades desenvolvidas pelo projeto de popularização da Ciência, nome 
fantasia Arte &Ciência no parque [7], em que participamos com esse modelo, ele foi sucesso 
absoluto, despertou interesse das crianças e da população, por sua aparência atrativa, lúdica, 
pela visível facilidade de reprodução e disponibilidade abundante do material com que é 
confeccionado (Figura 3 A-B).  Educadores e estudantes de vários níveis de escolaridade, 
também se encantam com as possibilidades de explorar o tema da relação “o homem, a água, 
o ambiente”, bem como, ao mesmo tempo, trabalhar a organização corpórea e a forma 
integrada como os sistemas interagem (Figura 3A) [8,9]. 
 É consenso que a atração inicial é a injeção de água no boneco e a sua eliminação 
como “xixi” pela uretra e pênis, nesse caso um modelo masculino (Figura 3B), o que é 
prontamente substituído pela curiosidade “Por onde passa?” “Por quê?”... Interessante, 
também, é observar que a maioria dos visitantes não se dá conta de que a água ingerida, passa 
pelo trato digestório, ganha o sistema circulatório por absorção no intestino delgado junto 
com os nutrientes, mas principalmente no intestino grosso que lhe tem maior permeabilidade 
[10, 11]. Pelas artérias do mesentério, fina camada de tecido que une as várias partes dos 
intestinos e as artérias locais, a água e nutrientes alcançam o fígado de onde pela veia cava 
chega ao coração, vai aos pulmões, volta ao coração e daí pela artéria aorta chega aos rins, 
onde o sangue é filtrado e parte do filtrado chega à bexiga pelos ureteres e ao meio externo 
pela uretra. Em cada uma dessas estações ela desempenha papel relevante para as funções 
biológicas [12]. Também, a relação do controle do teor de água no sangue, efetuado pelo 
sistema renal, com a regulação da quantidade de eletrólitos, metabólitos, da osmolaridade, da 
pressão arterial, são pontos a serem discutidos com os visitantes, que em geral acreditam ser a 
formação da urina a principal função dos rins, mas, na verdade, esta é conseqüência da 
regulação por eles exercida [13].   
  Dependendo da idade, escolaridade e interesse, percebidos no visitante, os seguintes 
questionamentos são possíveis: 
 

1. A água é importante para os seres vivos?  
2. A quantidade de água de nosso corpo é formada apenas pela água que bebemos?  
3. A quantidade de água no nosso corpo varia nas diferentes partes?  
4. A quantidade de água no nosso corpo varia conforme a idade?  
5. Os alimentos também contribuem para o teor final da água corpórea?  
6. A quantidade de água varia nos diferentes alimentos, frutos?  
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7. Qual a trajetória que a água faz em nosso corpo?  
8. A água que ingerimos é toda eliminada na urina?  
9. Em que outras formas ou processos eliminamos água?  
10. Em que outras formas ou processos utilizamos a água? 
11. Existe diferença entre uretra masculina e feminina?  
12. Existe água potável em todo o planeta?  
13. Devemos nos preocupar com as fontes de água no nosso meio, no mundo? 
14. Quais os fatores ambientais ou ações humanas que modificam a qualidade de água?  
15. O que é microdiálise?  

 
Essas questões podem ser abordadas tanto pelo mediador quanto pelo visitante, 

sendo a criatividade aqui também um ponto importante na mediação para não dar as 
respostas prontas, fixas, mas sim desenvolver diálogo e de preferência conduzir o 
visitante à descoberta e conclusão [1, 14].   

A demonstração com esse tipo de material é muito prazerosa e enriquecedora,  
em todas as formas que imaginarmos [15, 16, 17]. Entretanto, propiciar condições 
para que o público o projete, elabore, construa, experimente, erre e refaça é ganho 
maior, não apenas no tema desejado, mas principalmente em ganho de auto-estima e 
desenvolvimento pessoal e social.  

  
  

5. Conclusões 
 
 A experiência adquirida com o uso desse modelo tem sido muito rica, bastante 
interativo, desperta a curiosidade e desejo de construir um para os filhos, vizinhos, 
amigos, na escola, comunidade.  

Modelos mais complexos ou realistas constituem estímulo a estudantes, 
professores e cidadãos, o que esperamos ver brotar em diferentes espaços estimulando a 
criatividade, sociabilidade, interatividade “o prazer do pesquisar, fazer, por a mão na 
massa” devem ser incentivados. 

  O estímulo em buscar esclarecimentos maiores a respeito do que é representado 
constitui ganho adicional, assim como sabiamente disse Fernando Pessoa: “Sempre vale 
a pena quando a alma não é pequena”, que estendemos para investimento em ensino de 
Ciências e Qualidade de Vida, pelo fazer, tem retorno garantido [18].  
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ANEXO A – Questionário de Avaliação Sócio-Econômica dos candidatos da 
FUVEST 2008 chamados para a 1ª matrícula na carreira 408−Enfermagem 
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ANEXO B - Perfil dos pontos obtidos pelos candidatos da FUVEST 2008 chamados 
para a primeira a 1ª matrícula na carreira 408−Enfermagem 
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ANEXO C – Taxonomia Topológica 
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