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Introdução

A educação é importante para formação do ser 
humano, agora, o que é de mais extraordinário está
acontecendo: é o surgimento de uma nova educação 
[1]. É possível, a partir de pedagogias estudadas e 
métodos difundidos atualmente, elaborados e pensados 
por estudiosos das mais variadas épocas, superar a 
mera transmissão de conhecimentos elaborados [2]. 
Existem diferentes processos de aprendizagem e de 
ensino os quais não devem ser desconhecidos pelos 
professores [1].

A partir da constatação da complexidade das 
variáveis que intervêm nos processos educativos, tanto 
em numero como em grau de inter-relações que se 
estabelecem entre elas, afirma-se a dificuldade de 
controlar praticas deste gênero de forma consciente. Na 
sala de aula acontecem muitas coisas ao mesmo tempo, 
o que faz com que se considere difícil, a tentativa de 
encontrar referências ou modelos para racionalizar a 
prática educativa [3].

Segundo Elliot [4] existe duas formas diferentes de 
desenvolver esta prática:

a) O professor que empreende uma pesquisa 
sobre um problema prático, mudando sobre 
esta base algum aspecto de sua prática 
docente. Neste caso o desenvolvimento da 
compreensão precede a decisão de mudar as 
estratégias docentes.

b) O professor modifica algum aspecto de sua 
prática docente como resposta a algum 
problema prático, depois de comprovar sua 
eficácia para resolvê-lo. Através da avaliação, 
a compreensão inicial do professor sobre o 
problema se transforma. Portanto, a decisão de 
adotar uma estratégia de mudança prece o 
desenvolvimento da compreensão. A ação 
inicia a reflexão.

A primeira prática revelou-se mais adequada à 
realidade aplicada à disciplina Epidemiologia, na 
perspectiva de construir o conceito de Epidemiologia.
Pois, não se deve supor a existência de um mundo 

exterior independente do observador, sendo a realidade da 
aprendizagem construída pelo sujeito cognoscente, e não 
apenas um dado pronto para ser descoberto [5]. 

A partir desta compreensão, surgiu à necessidade de se 
considerar as formas de razoar dos estudantes, vencendo o 
reducionismo conceptual, enriquecendo assim as propostas 
iniciais de mudança conceitual [2]. Objetivou-se com este 
trabalho construir o conceito de epidemiologia a partir dos 
conhecimentos prévio dos discentes.

Material e métodos

Foi questionado sobre o que era entendido por 
Epidemiologia aos alunos do sétimo período de Medicina 
Veterinária, do turno da manhã (SV1) 2009.1, vários 
elementos foram levantados por todos e somados para que 
se fosse feito a suma do entendimento e a elaboração do 
conceito a partir da prática construtivista.

O conceito elaborado foi: epidemiologia é o estudo das 
doenças que afetam os animais e como são transmitidas por 
região, como se alastra em certo lugar, em certo tempo. 
Estuda ainda o contágio e o controle de epidemias, ou de 
doenças de partes especificas do corpo. É o estudo das 
formas de disseminação de doenças contagiosas.

Pereira [6] contou o numero de vezes em que certas 
palavras-chaves apareciam em 23 definições de 
Epidemiologia de diferentes artigos cientificos. Eis as 
frequentemente encontradas: doença, população, grupo, 
distribuição, etiologia, causa, fator, prevenção e controle. A 
Epidemiologia tem sido definida como a abordagem dos 
fenômenos da saúde-doença por meio da quantificação, 
usando bastante cálculos matemático e as técnicas 
estatísticas de amostragem e de analise, não restringindo-se 
apenas a quantificação, tornou-se  a principal ciência da 
informação em saúde [7].

Resultados e discussão

Diante do exposto, compreende-se que, embora não haja 
consenso em sua definição, à epidemiologia é entendida em 



sentindo amplo por parte dos alunos. As propostas 
iniciais de construção conceitual consideram aspectos 
básicos da aprendizagem.  A grande eficiência dessa 
estratégia de ensino – aprendizagem, no que diz 
respeito à simples transmissão de conhecimentos 
adquiridos, tem sido apoiada por muita investigação 
levada a cabo em diferentes campos científicos [2]. 

A maioria das teorias do conhecimento na história 
parte do pressuposto de que o conhecimento científico 
deveria fornecer uma imagem do mundo real, isto é, de 
um mundo tal qual ele existe, sem interpretação do 
observador humano. Os cépticos de todos os tempos 
constataram que esta afirmação é absurda, porque todo 
saber é conseqüência de uma experiência ou de fatores 
humanos inatos [5]. Já o construtivismo, teoria 
priorizada para a realização desta aula, é uma corrente 
que renuncia essa objetividade construindo uma 
realidade com a qual estabelece uma correlação 
dialética, de argumentação, por intermédio da 
experiência.   

Quando o aluno participa da construção do 
conhecimento a partir da exposição de seus 
conhecimentos prévios, é mais provável que o seu 
entendimento seja mais eficaz e ainda mais completo. 
Assimilar o conhecimento já entendido com o que se 
encontra na literatura, uniu as formas de conhecimento, 
formando um “conhecimento hibrido” que pode ser 
sim, reproduzido, mas de acordo com a realidade de 
cada individuo.
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