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RESUMO

O presente artigo se destina a tema vivido por alunos durante curso de psicologia, para nosso curso,
Licenciatura em Física, é algo novo que surge no currículo. É pretendido explorar aspectos cognitivos
comportamentalista para conseguir que a aprendizagem seja retida. Para tal, realizou-se uma breve
explicação sobre as teorias de assimilação e do método de ensino. Trabalho desenvolvido através de
revisão literária, selecionadas as fontes compormentalistas de aspectos cognitivos, foi narrado a
escrita metodológica segundo Gill (1999, p. 45-62) [1], pode ser efetuada com o auxílio de materiais já
existentes, principalmente artigos científicos e livros, tanto em mídias físicas como digitais. Com
objetivo de observar comportamento e aproveitamento discente dos conhecimentos transmitidos pelos
docentes, da Ciência Física, que na maioria sem formação pedagógica constituem problema na
formação discente, estudantes não profissionais que precisam de cuidados para que na procura do
saber, entenda conceitos físicos e retenha conhecimentos, afastando o estigma de aprender a Ciência
Física com uso memorialista ( decoreba). O que é desejado para os sujeitos é retenção na memória
de conceitos. A seletividade e retenção memorial podem ser refletidas de acordo com o pensamento
de Lopes Santos (2016) [2] “essa característica de seletividade da memória é evidenciada” por Pollak
, para quem nem tudo que é vivido fica retido, nem tudo é lembrado e pode sofrer “flutuações que são
funções do momento em que é articulada, em que ela está sendo expressa (Pollak,1992, p.4) op. cit..
Lembrar dos conhecimentos assimilados possibilita aumento de conhecimento, âncora de novos
saberes.
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ABSTRACT

This article is aimed at the subject lived by students during the course of psychology, for our course,
Degree in Physics, is something new that appears in the curriculum. It is intended to explore cognitive
behavioralist aspects to achieve that learning is retained. For this, a brief explanation was given on
theories of assimilation and the method of teaching. According to Gill (1999, pp. 45-62) [1], this work
can be carried out with the help of existing materials, mainly scientific articles and books in both
physical and digital media. With the objective of observing students&39; behavior and proficiency in
the knowledge transmitted by the teachers, of Physical Science, which in the majority without
pedagogical formation constitute a problem in the student formation, non-professional students who
need care so that in the search of knowledge, understands physical concepts and retains knowledge ,
removing the stigma of learning physical science with memorialist use (decoreba). What is desired for
the subjects is retention in concept memory. The selectivity and memorial retention can be reflected
according to the thought of Lopes Santos (2016) [2] "this characteristic of selectivity of memory is
evidenced" by Pollak, for whom not everything that is lived is retained, not everything is remembered
and can undergo "fluctuations which are functions of the moment in which it is articulated, in which it is
being expressed (Pollak, 1992, p.4) op. cit .. Remembering the assimilated knowledge makes possible
an increase of knowledge, anchor of new knowledge.
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RESUMO

O presente artigo se destina a tema vivido por alunos durante curso de psicologia, para nosso curso,
Licenciatura em Física, é algo novo que surge no currículo. É pretendido explorar aspectos cognitivos
comportamentalista para conseguir que a aprendizagem seja retida. Para tal, realizou-se uma breve
explicação sobre as teorias de assimilação e do método de ensino. Trabalho desenvolvido através de
revisão literária, selecionadas as fontes compormentalistas de aspectos cognitivos, foi narrado a
escrita metodológica segundo Gill (1999, p. 45-62) [1], pode ser efetuada com o auxílio de materiais já
existentes, principalmente artigos científicos e livros, tanto em mídias físicas como digitais. Com
objetivo de observar comportamento e aproveitamento discente dos conhecimentos transmitidos pelos
docentes, da Ciência Física, que na maioria sem formação pedagógica constituem problema na
formação discente, estudantes não profissionais que precisam de cuidados para que na procura do
saber, entenda conceitos físicos e retenha conhecimentos, afastando o estigma de aprender a Ciência
Física com uso memorialista ( decoreba). O que é desejado para os sujeitos é retenção na memória
de conceitos. A seletividade e retenção memorial podem ser refletidas de acordo com o pensamento
de Lopes Santos (2016) [2] “essa característica de seletividade da memória é evidenciada” por Pollak
, para quem nem tudo que é vivido fica retido, nem tudo é lembrado e pode sofrer “flutuações que são
funções do momento em que é articulada, em que ela está sendo expressa (Pollak,1992, p.4) op. cit..
Lembrar dos conhecimentos assimilados possibilita aumento de conhecimento, âncora de novos
saberes.
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ABSTRACT

This article is aimed at the subject lived by students during the course of psychology, for our course,
Degree in Physics, is something new that appears in the curriculum. It is intended to explore cognitive
behavioralist aspects to achieve that learning is retained. For this, a brief explanation was given on
theories of assimilation and the method of teaching. According to Gill (1999, pp. 45-62) [1], this work
can be carried out with the help of existing materials, mainly scientific articles and books in both
physical and digital media. With the objective of observing students&39; behavior and proficiency in
the knowledge transmitted by the teachers, of Physical Science, which in the majority without
pedagogical formation constitute a problem in the student formation, non-professional students who
need care so that in the search of knowledge, understands physical concepts and retains knowledge ,
removing the stigma of learning physical science with memorialist use (decoreba). What is desired for
the subjects is retention in concept memory. The selectivity and memorial retention can be reflected
according to the thought of Lopes Santos (2016) [2] "this characteristic of selectivity of memory is
evidenced" by Pollak, for whom not everything that is lived is retained, not everything is remembered
and can undergo "fluctuations which are functions of the moment in which it is articulated, in which it is
being expressed (Pollak, 1992, p.4) op. cit .. Remembering the assimilated knowledge makes possible
an increase of knowledge, anchor of new knowledge.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo se destina a um tema vivido por muitos alunos durante curso de psicologia, para
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nosso curso, Licenciatura em Física, é algo novo que surge no currículo. É pretendido explorar
aspectos cognitivos comportamentalista para conseguir que a aprendizagem seja eficientemente
retida no ensino. Para tal, realizou-se uma breve explicação sobre as teorias de assimilação e
retenção de conhecimentos significativos, uma análise sintetizada do atual modelo de ensino e
divergências entre a teoria e a realidade social do método de ensino utilizado. Trabalho desenvolvido
através de revisão literária, selecionadas as fontes compormentalistas de aspectos cognitivos, foi
narrado a escrita metodológica que segundo Gill (1999, p. 45-62) [1], pode ser efetuada com o auxílio
de materiais já existentes, principalmente artigos científicos e livros, tanto em mídias físicas como
digitais. Com objetivo de observar o comportamento e aproveitamento discente dos conhecimentos
transmitidos pelos docentes, das leis da Ciência Física, que na maioria em sala de aula sem formação
pedagógica constituem um problema na formação dos discentes, estudantes não profissionais que
precisam de cuidados para que possam na procura do saber, entender os conceitos físicos e reter
conhecimentos, afastando o estigma de aprender a Ciência Física, sem uso memorialista (da
decoreba). O que é desejado para os sujeitos é uma retenção na memória dos conceitos. A
seletividade e retenção memorialística podem ser refletidas de acordo com o pensamento de Santos
(2016) [2] “essa característica de seletividade da memória é evidenciada” por Pollak , para quem nem
tudo que é vivido fica retido, nem tudo é lembrado e pode sofrer “flutuações que são funções do
momento em que é articulada, em que ela está sendo expressa (Pollak,1992, p.4) op. cit.. Lembrar
dos conhecimentos assimilados possibilita aumento de conhecimento, âncora de novos saberes.

A transposição didática com qualidade é o que nosso trabalho almeja, promovendo uma assimilação
dos conteúdos de maneira significativa, pela mudança de paradigmas que vinham sendo utilizados
que não acompanham nos dias de hoje a tecnologia da época. O ensino deve estimular os discentes
para compreensão mais fácil dos conceitos ao utilizar conhecimentos anteriores como base para
aumento do saber com aprendizagem significativa, capaz de estimular a criatividade e
desenvolvimento. Quando uma aula realizada com alguma motivação, percebe-se que o acúmulo de
conhecimentos aguça a curiosidade, a qual desperta a criação. Fleith [1] reconhece “A criatividade no
contexto educacional têm focalizado o aprimoramento de habilidades cognitivas e afetivas, a adoção
de um currículo escolar que desperte o interesse e o prazer do aluno pelo ato de aprender, a
implementação de práticas educacionais que levem em consideração características dos alunos e ao
acesso à informação atualizada, contextualizada e significativa, constituem elementos de um
ambiente escolar favorável à realização escolar e produção criativa por parte dos alunos”, portanto
incentivo para novos conhecimentos. Na visão de alunos da Universidade Federal Sergipe, Araujo et.
al.[2] afirma que ”A escola tradicional no contexto atual não se mostra capacitada a desenvolver a
criatividade nos alunos em virtude seu ensino estar, muitas vezes, pautado em um modelo de
motivação formalizado através de notas em cadernetas”. Observamos que essa prática pedagógica
funciona em parte, no contexto da representação da aprovação, usada a simbologia de notas
numéricas. Ao analisar a questão do aprender, notamos que uma motivação para desenvolver
criações distanciadas de notas ainda deverá percorrer no tempo-espaço uma distância maior. Na
reflexão de Araujo apud Fleith (1994; 2003 [2] “ Enfatiza o papel da escola como promotora do
desenvolvimento das habilidades criativas dos alunos ao estimular e explorar temas de interesse, o
exercício do pensamento crítico e a criação de uma atmosfera em sala de aula que estimule e valorize
a criação de novas ideias. A expressão da criatividade não depende apenas de características
individuais, pois somos seres sociais e estamos constantemente atravessados pela cultura e o
momento histórico no qual vivemos. Nesse sentido, ao compor o contexto sócio-histórico-cultural, a
escola apresenta um papel fundamental no estímulo a comportamentos criativos”. Uma teoria clássica
do comportamento behaviorista, é a conhecida behaviorismo de Watson, por ser considerado o
fundador, refletindo não mais sobre utensilagem mental e sim, através de estímulos e respostas,
denominada Psicologia S-R, vista agora sem uso dos processos mentais, utilizando observação
centrada no comportamento. Nesse sentido, Watson[5] “apresenta a Psicologia como um ramo
puramente objetivo e experimental das ciências naturais. A finalidade da Psicologia seria, então,
prever e controlar o comportamento de todo e qualquer indivíduo”. As teorias cognitivas de
aprendizagem destaca Piaget[3] que transmite sua metodologia educacional “A principal meta da
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educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas, não simplesmente repetir o que
outras gerações já fizeram. Homens que sejam criadores, inventores, descobridores. A segunda meta
da educação é formar mentes que estejam em condições de criticar, verificar e não aceitar tudo que a
elas se propõe”. O pensamento vai na direção que os sujeitos sejam capazes de criar coisas novas,
refletir sobre os conteúdos transmitidos para assimilar e acumular novos conhecimentos.

A mudança de paradigma para observar o comportamento dos sujeitos por meio de estímulos
e respostas favoreceu o crescimento do grupo que veio para combater essa linha reflexiva do
comportamento, sob a ótica do cognitivo mental como forma de aprendizagem.De acordo com
Pereira[4] ”O termo cognição pode ser definido como o conjunto de habilidades mentais necessárias
para a construção de conhecimento sobre o mundo. Os processos cognitivos envolvem, portanto,
habilidades relacionadas ao desenvolvimento do pensamento, raciocínio, linguagem, memória,
abstração etc.; têm início ainda na infância e estão diretamente relacionados à aprendizagem”. De
acordo com os principais teóricos cognitivistas, dentre os quais se destacam Piaget, Wallon e
Vigotsky, é preciso compreender a ação do sujeito no processo de construção do conhecimento.
Apesar de diferenças entre suas teorias, procuraram compreender como a aprendizagem ocorre no
que se refere às estruturas mentais do sujeito e sobre o que é preciso fazer para aprender. Pereira[4]
entende que para Piaget, “o desenvolvimento cognitivo ocorre em uma série de estágios sequenciais
e qualitativamente diferentes, através do quais vai sendo construída a estrutura cognitiva seguinte,
mais complexa e abrangente que a anterior. “Nesse sentido a teoria piagetiana considera a
inteligência como resultado de uma adaptação biológica, aonde o organismo procura o equilíbrio entre
assimilação e acomodação para organizar o pensamento”. Henry Wallon (1879- 1962)” compreende o
desenvolvimento cognitivo como um processo social e interacionista, no qual a linguagem e o entorno
social assumem um papel fundamental”. Observando as duas teorias cognitivas vimos que ambos
desenvolve sua teoria por etapas, diferenciado por Wallon porque utiliza a integralidade do sujeito em
relação a parte afetiva, social, biológica e intelectual. Outra teoria que me atormenta desde otempo de
aluno de graduação é que aprendi e concordo que os sujeitos é resultado da ação do meio em que
vive obtendo novos conhecimentos e nesse sentido Pereira [...] afirma que Vygotsky “postula o
desenvolvimento do indivíduo e a aquisição de conhecimentos como resultado da interação do sujeito
com o meio, através de um processo sócio-histórico construído coletivamente e mediado pela cultura”.
De fato posso que interações do meio desperta os neurônios na assimilação e retensão de
conhecimentos novos ancorados em conhecimentos desenvolvido em etapas anteriores. A física ao
estudar os fenômenos da natureza necessita das teorias cognitivas para reflexão crítica , criativa e
motivadora para absorção de conhecimentos. A teoria de assimilação muito importante na
aprendizagem de saberes novos úteis na criação experimental e desenvolvimento. Interessante é
pensar realmente o que é uma aprendizagem significativa, e para isso, temos que refletir a teoria de
Ausubel, que vem sendo muito analisada, uma teoria da época do século XX (1963), mas para nós
continua uma teoria atual mal interpretada, quando utiliza várias estratégias pedagógicas de ensino
como significativas. Moreira1[6] vê a aplicação um pouco diferente, fugindo do objetivo, como uma
visão memorística e, assim, ele profere “Argumenta-se que houve uma apropriação superficial,
polissêmica, do conceito de aprendizagem significativa, de modo que qualquer estratégia de ensino
passou a ter a aprendizagem significativa como objetivo. No entanto, na prática a maioria dessas
estratégias, ou a escola de um modo geral, continuam promovendo muito mais a aprendizagem
mecânica, puramente memorística, do que a significativa”. Moreira relendo “aquisição e retenção de
conhecimentos: uma perspectiva cognitiva”, de David Ausubel, entende que aprendizagem
significativa é aquela em que ideias expressas simbolicamente interagem de maneira substantiva e
não arbitrária com aquilo que o aprendiz já sabe. Continuando sua reflexão ele diz que “substantiva
quer dizer não literal, não ao pé da letra, e não arbitrária significa que a interação não é com qualquer
ideia prévia, mas sim com algum conhecimento especificamente relevante já existente na estrutura
cognitiva do sujeito que aprende. Para Ausubel, subsunçôr significa o conhecimento, especificamente
relevante à nova aprendizagem, também denominado como ancora dos novos conhecimentos. As
ideias ancora para exemplificar os subsunçôres são dadas como um símbolo já significativo, um
conceito, uma proposição, um modelo mental, uma imagem. Combinando com a ideia, Moreira afirma
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que “É importante reiterar que a aprendizagem significativa se caracteriza pela interação entre
conhecimentos prévios e conhecimentos novos, e que essa interação é não literal e não arbitrária.
“Nesse processo, os novos conhecimentos adquirem significado para o sujeito e os conhecimentos
prévios adquirem novos significados ou maior estabilidade cognitiva”. A discussão esclarecida no
texto permite-nos concluir que os formadores de novos conhecimentos devem acompanhar os
conhecimentos anteriores dos aprendizes como ancora dos novos saberes que pretendemos produzir
e assim, poder dizer que uma estratégia de aprendizagem significativa. Ao finalizar deixaremos uma
escrita para os aprendizes ancorados e para os novos leitores de teorias de aprendizagem, afirmando
que o objetivo final foi um texto para reflexões e não para construir um livro, podendo até pertencê-lo.
Nesse sentido, Chartier afirma que “os autores não escrevem livros: não, escrevem textos que outros
transformam em objetos impressos”, Entretanto,[...] “o efeito produzido não depende de modo algum
das formas materiais que suportam o texto, mas, contribuem para antecipar às feições do leitor em
relação ao texto e para evocar novos públicos ou usos inéditos”. Pereira apud Chartier (1991, p.182).
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