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Resumo  
Algumas experiências vivenciadas por um conjunto de educadores envolvidos no  Ensino de 
Gestão de Operações (GOP) originaram este artigo. Mediante  métodos de entrevista semi-
estruturada com estudantes e educadores e observação participante nos ambientes de 
aprendizagem, além de extensa revisão teórica dos fundamentos da aquisição conceitual e 
domínio de visão estratégica, este trabalho sintetiza idéias bem sucedidas que coadunam com 
a natureza da GOP enquanto disciplina teórica e prática. O texto procurou condensar, sem 
uma preocupação de registrar sistematicamente os resultados, alguns dos princípios e práticas   
percebidos como eficazes no ensino de Gestão de Operações (GOP).  
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1. Introdução: Importância de um ensino calcado em “teoria” e “prática” 
Uma disciplina que busca tratar de uma realidade essencialmente prática. A Gestão de 
Operações (GOP) (e disciplinas correlatas), ministrada em diversos cursos de graduação,  
engloba conteúdos bastante teóricos que, entretanto, objetivam intervenções práticas nos 
sistemas de produção. 

 Esses conteúdos teóricos enfocam  um contexto em que figuram inter-relações (bem 
práticas...) entre dispositivos técnicos, sistemas de informação e pessoas, os quais podem ser 
organizados sob diferentes formas. Geralmente, a “produção”, nas empresas, tem como uma 
de suas preocupações centrais a produtividade, sem perder de vista o cenário externo de 
competitividade e inovação. Isso impõe uma conciliação entre os conceitos teóricos e as ações 
concretas sobre a realidade da produção, uma vez que seus resultados serão confirmados, 
inequivocamente, na prática, por mais teóricas que tenham sido as propostas iniciais de 
intervenção. Ou seja, é na prática, também, que se tornam evidentes os sucessos ou fracassos 
da “teoria” (quando a produtividade cai, os defeitos e problemas de qualidade aumentam, os 
sistemas não funcionam a contento e as pessoas adoecem por causa do trabalho). 

É no campo dos resultados que a GOP se caracteriza como uma disciplina que busca intervir 
sobre uma realidade específica. Logo, não há como fugir, também, da sua própria natureza 
pragmática que impõe adequar os seus conceitos ao contexto singular em que se integram 
técnicas, máquinas e pessoas. Diante de uma demanda por eficácia prática, conceitos 
genéricos podem conduzir a uma abstração que contradiz a natureza e a finalidade da GOP. 

Muitos professores classificam a sua própria disciplina como “prática” ou como “ciência 
aplicada” (termos recorrentes nas entrevistas realizadas), em contraste com o que dizem ser 
“disciplinas teóricas”, “abstratas”, “sem aplicação prática...”. Quanto à caracterização 
tecida por esses termos, ela se aproxima de uma concepção da GOP como um campo voltado 
à transformação efetiva da produção, mediante a busca pelo  conhecimento aprofundado dos 
processos, a melhoria da qualidade dos produtos (e/ou serviços), aprimoramento das 
operações (nos seus aspectos tecnológicos, organizacionais e humanos) e, mais recentemente, 
a preocupação com os aspectos ambientais e ecológicos. 
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A proposta de discussão, trazida pelo presente trabalho, diz respeito ao papel do ensino de 
GOP no desenvolvimento das aprendizagens necessárias para o uso eficaz dos conceitos em 
situações práticas. Como um “bom ensino” pode gerar uma boa aprendizagem na disciplina  
Gestão de Operações? Em que consiste um “bom ensino” em GOP? Quais são os seus 
princípios norteadores? Como se pode promover o desenvolvimento de habilidades e 
competências para o exercício profissional na área de operações? 

 

2. Metodologia 
Um conjunto de entrevistas envolveu a avaliação das percepções que os educadores possuem 
sobre os mecanismos de aprendizagem no campo da Gestão de Operações. Não foram usadas 
entrevistas estruturadas para apurar as características percebidas pelos educadores, mas sim 
métodos que permitiram ao discurso fluir sem interrupções. As entrevistas em grupos 
favoreceram isso. Nesse aspecto, aproximam-se tais métodos da entrevista semi-estruturada 
(Laville & Dionne, 1999)  e das entrevistas não-estruturadas segundo o modelo de observação 
participante (Becker, 1997). Esses métodos que buscaram compreender a fala de alunos e 
educadores tiveram como objetivo elucidar as visões sobre a aquisição dos conceitos, sobre o 
emprego dos procedimentos da GOP em situações práticas e sobre a importância e função da 
visão estratégica e do uso de estratégias nessa disciplina. 

Foram utilizados métodos de observação participante, numa pesquisa sobre métodos e 
princípios de ensino, porque parecem adequados quando o objetivo é compreender aquisições 
subjetivas (competências, habilidades, mudanças de percepções de mundo, etc).  

Além disso, em vista da complexidade dos critérios avaliados e de seu alto grau de abstração, 
intimamente relacionados com a subjetividade (ou, melhor dizendo, com a aprendizagem 
significativa), a observação participante permitiu um contato mais amplo com as percepções 
dos entrevistados. Portanto, plausível de elucidação mediante a fala do profissional da 
educação e do estudante que aprende, as suas explicações, o seu discurso, as suas percepções, 
a sua tomada de consciência dos próprios recursos que utiliza em sua atividade.  

Conseqüentemente, não haveria um método mais adequado para tal objeto senão a observação 
participante e os métodos de entrevista que privilegiam a fala dos pesquisados. 

 

3. Análise das Entrevistas com Professores e Alunos  
Um problema para o ensino de GOP: paradoxo de uma disciplina científica e técnica 
Talvez esteja a própria disciplina, ministrada nos cursos de graduação, enclausurada num 
paradoxo: A GOP, teorizada e difundida no ensino superior, prioriza conceitos genéricos 
oriundos de referências bibliográficas de outros países bem diferentes do Brasil. Repletos de 
fluxogramas, setas, esquemas teóricos, diagramas, etc., a disciplina, conforme expressa nos 
livros, mostra-se excessivamente normativa na aplicação de seus conceitos. Os Conceitos, 
então, dantes entendidos como instrumentos para ação eficaz numa realidade prática, correm 
o risco de se tornarem abstratos e descontextualizados, sem referência na singularidade das 
situações que visam incidir. 

O desafio, portanto, que se coloca diante da educação em GOP é  gerar conhecimento que 
permita aprofundar numa dada realidade, adequando os métodos desenvolvidos alhures aos 
contextos específicos de atuação do estudante e futuro profissional.  

Como viabilizar uma educação de qualidade em GOP? A resposta a essa questão está em 
como contornar o excessivo caráter normativo dos cursos, ou seja, o viés que oferece as 



XXV Encontro Nac. de Eng. de Produção – Porto Alegre, RS, Brasil, 29 out a 01 de nov de 2005 
 

ENEGEP 2005 ABEPRO 5381 

teorias sem preocupação com problemas reais das situações com as quais o estudante irá se 
deparar.  

O que está em discussão, essencialmente, é como oferecer uma educação que permita a 
“aplicação eficaz da teoria” (usando, aqui, esses termos bastante difundidos entre  estudantes 
e professores...). Ou, melhor dizendo, o conhecimento da “arte” de efetuar tal “aplicação” da 
teoria aos problemas reais. O distanciamento, então, das “receitas prontas” sem relações com 
o seu contexto de aplicação: a teoria, o modelo, o procedimento enquanto fórmulas genéricas, 
pré-elaboradas e caprichosamente explanadas nas páginas dos bons livros para, por outro 
lado, colocar a teoria em nítida  relação com as circunstâncias particulares dos problemas 
envolvidos. A busca pelo  conhecimento aprofundado desses problemas e a capacitação para 
ação eficaz estão baseadas em aprendizagens construídas ao longo de uma trajetória educativa 
pautada pelo convívio com situações reais. 

Isso não se reduz a uma simples aplicação de algum conhecimento prévio numa situação 
desconhecida, mas antes um conhecimento da situação e a adequação da “receita” a ela. 
Educar para gestão de operações não consiste, assim, em expor as receitas, explanar os 
conteúdos já prontos, na esperança de que os alunos operem como receptáculos vazios que 
devam ser preenchidos com teorias, esquemas, modelos, procedimentos, manuais, normas, 
fluxogramas...  

Há uma crença, infundada segundo os educadores, de que o bom modelo de ensino é aquele 
que oferece um enorme volume de informações abstratas que, após “assimiladas”, poderão ser 
utilizadas em qualquer situação como se o aluno fosse um autômato operante segundo a 
quantidade de regras e fórmulas previamente inseridas em sua memória. É o que Leahy e 
Harris (1985) definem como concepção da aprendizagem associacionista ou “teoria da cópia”. 

Uma aprendizagem conceitual significativa (Ausubel,  Novack, & Hanesian, 1978) distancia-
se largamente do modelo de aprendizagem por repetição. O ensino de conceitos é eficaz 
quando utiliza, inicialmente, os conhecimentos prévios dos alunos, ligando-os aos novos 
conteúdos de aprendizagem. 

A aprendizagem de alguns dos conceitos da gestão de operações, como qualidade, variedade 
e flexibilidade,  dependem de uma vinculação ao material de aprendizagem já interiorizado 
pelos alunos. Muitos dos estudantes já possuem, como resultado de suas experiências 
profissionais e até mesmo como consumidores de produtos e serviços, noções iniciais que 
envolvem os três conceitos citados anteriormente. No entanto, é difícil observar um modelo 
de “aula” em que o professor busque integrar as experiências/vivências dos alunos com o 
material conceitual a ser aprendido. Geralmente, parte-se das teorias abstratas até aos 
conceitos (cuja aprendizagem pode ficar seriamente comprometida) enquanto que, para uma 
aprendizagem significativa, deve-se partir da “bagagem” prévia do aluno até a construção 
mais elaborada dos conceitos. 

Conteúdos da gestão de operações, em vários dos casos observados, envolvem conceitos  cuja 
aprendizagem fica comprometida pelo fato do modelo de ensino tradicionalmente adotado 
priorizar a transmissão da informação verbal (teórica) em detrimento de uma construção a 
partir dos conceitos prévios que os alunos já possuem. O modelo tradicional confunde 
informação verbal com aquisição conceitual, desconsiderando que este último não pode ser 
gerado pelo mero acúmulo de informações oralmente transmitidas. 

Para esclarecer as diferenças entre a aprendizagem de fatos e a aquisição conceitual 
(importante para uma disciplina como a GOP), pode-se construir um quadro comparativo 
(Pozo, 1992) para as diferenças básicas entre a informação verbal, veiculada nas aulas do 
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modelo tradicional de ensino, e a aquisição conceitual resultante de uma aprendizagem 
significativa. 

- Informação Verbal: Prioriza a cópia literal; a aprendizagem é buscada por repetição e os 
volumes de informação são lançados em “bateladas”. 

- Aquisição Conceitual: Prioriza e apóia-se nos conceitos que o aluno já possui, suas 
experiências prévias e seus conhecimentos do senso comum para, a partir deles, construir os 
conceitos da disciplina ministrada em sala de aula; a aprendizagem é buscada por 
compreensão de casos e pelas interações entre estes e os conteúdos teóricos; a aquisição 
conceitual é lenta e gradual. 

Os materiais didáticos utilizados (como os livros de autores estrangeiros), embora tragam 
casos reais ilustrativos, geralmente os relegam ao mero caráter de ilustração da teoria. A 
aquisição conceitual, por outro lado, coloca os casos na posição de instrumentos relevantes 
para a construção dos conceitos. É bem comum, também, no material didático utilizado nas 
disciplinas de GOP, o acúmulo das informações e o largo registro de fatos e dados prontos, 
como objetos a serem assimilados, de forma passiva e absoluta, pelos estudantes.  

Há quem saiba falar extensamente, ainda que de forma  reprodutiva e mecânica, quais são os 
objetivos da gestão de operações na empresa, ou mesmo dissertar sobre o papel estratégico da 
gestão de operações, as necessidades de projeto, as características dos diferentes tipos de 
arranjos físicos e fluxos ou a dinâmica de planejamento e controle da capacidade. No entanto, 
quando se trata de correlacionar com situações reais, mostrar aplicações práticas ou mesmo 
utilizar tais “informações aprendidas” na resolução de problemas postos por um contexto 
situado que envolva  e requeira uma ação situada (Lave, 1996), o resultado não é nada 
animador. Não houve, portanto, uma aprendizagem significativa. A aquisição conceitual, 
também, não foi bem sucedida.  

Isso se deve ao fato de que o material de aprendizagem só se torna significativo para o aluno 
quando estabelece relações com conhecimentos prévios e com situações e casos reais, 
partindo, para a sua própria compreensão, desses conhecimentos prévios e dos casos que 
possam ser exaustivamente explorados (no início da aprendizagem, não no final). 

É nas tentativas de assimilar ou compreender novas situações que ocorre tanto a expansão dos 
conhecimentos prévios (que devem, por isso, ser constantemente estimulados) quanto 
desequilíbrios e/ou conflitos entre os conhecimentos prévios e os novos conceitos, produzindo 
uma aquisição conceitual eficaz no trato com situações reais. 

Os conceitos não são como os dados e fatos, descontextualizados, que transbordam dos livros 
e apostilas. Conceitos fazem parte de um sistema de relações, inclusive com os conhecimentos 
prévios. Uma boa analogia é dada pela árvore (Davydov, 1978; Pozo, 1989), sendo que os 
conceitos não são entidades isoladas uma das outras, mas são como ramos, frutos e folhas de 
uma árvore, os quais dependem e se relacionam (mediante substâncias...) com as raízes. 

Há, portanto, uma clara diferença entre “aquisição de informação” e “aquisição de 
conceitos”, ainda pouco compreendida no ensino de gestão de operações. Tal dificuldade está 
ligada ao próprio contexto cultural do sistema de ensino como um todo, o qual sempre 
priorizou os modelos tradicionais associacionistas (Leahy & Harris, 1985).  A distinção entre  
“adquirir informação” e  “adquirir conceitos” torna-se mais difícil, ainda no que tange à 
questão cultural, graças ao treinamento habitual dos alunos em repetir, principalmente nos 
modelos tradicionais de avaliação comumente empregados nas faculdades, aquilo que ainda 
não compreenderam de forma significativa. Ou seja, simula-se a compreensão, nos testes e 
avaliações formais, mediante a reprodução e a repetição de informações que, efetivamente, 
não adquiriram significado para o próprio estudante. 
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Princípios para uma aprendizagem significativa dos conceitos e procedimentos da gestão 
de operações 
Diante de tantas complicações para uma boa aprendizagem dos conteúdos de uma disciplina 
que possui o status de ciência prática e aplicada e que, ao mesmo tempo, se encontra imersa 
num universo de teorias e modelos bastante genéricos, não cabem receitas e fórmulas que 
prometam a tudo resolver.  

Todavia, uma aprendizagem de conteúdos (com seus conceitos tão importantes para uma ação  
eficaz) voltados para situações reais, em contextos postos por condições específicas, é pautada 
por princípios que cada “bom senso” pode articular com vistas a criar condições para uma 
aprendizagem de qualidade.  

Tais princípios podem evitar que erros do ensino associacionista (aquele que gera alunos 
“copistas” simuladores de uma aprendizagem limitada pela referência apenas a fatos e 
informações descontextualizadas) acometam a aprendizagem dos importantes conceitos da 
gestão de operações.  

Estes conceitos, por sua vez, necessários para a obtenção de resultados bem concretos na 
gestão das operações, como qualidade, rapidez, redução de custos, etc..., estão essencialmente 
voltados para a ação situada (Lave, 1996),  de caráter prático e eficaz, no sistema produtivo. 
Conforme já discutido, os sistemas de operações, dotados de uma natureza bem “concreta” e 
“pragmática” (em suas dimensões: humana, técnica e organizacional em articulação para a 
produção de bens e serviços com bons indicadores de produtividade, flexibilidade, ...) 
requerem intervenções seguras, respaldadas pelo coerente emprego de teorias e seus 
conceitos. 

Um dos princípios, para uma aprendizagem de qualidade, que bem se encaixa nos objetivos 
da gestão das operações, diz respeito a evitar o tratamento de dados e fatos de forma 
reprodutiva. Evitar, também, que o modelo “ideal” suplante o modelo “real”, ou seja, não 
fornecer a imagem de dados e fatos que se aplicam de  modo perfeito ao mundo. Pelo 
contrário, as operações nas empresas são repletas de variabilidades, de imprevistos, de 
contratempos que muitas vezes inviabilizam a aplicação dos modelos “ideais”. O real para 
próximo da sala de aula é um bom começo para um bom ensino em gestão de operações. 

Um outro princípio refere-se a como propor, aos alunos, situações e tarefas novas 
relacionadas aos conceitos de gestão de operações. Os trabalhos de campo, ou mesmo as 
discussões, em que os estudantes possam relatar suas experiências profissionais, que se 
relacionem aos conteúdos, são exemplos de como os conhecimentos já adquiridos podem ser 
conectados aos novos conceitos em fase de aquisição. Essa é a proposta da aprendizagem 
baseada na construção de novos conceitos. 

Um bom começo para todo novo conceito a ser trabalhado é partir das idéias iniciais que os 
alunos possuem. Mesmo as idéias pessoais, que podem ser incentivadas e mobilizadas no 
decorrer de debates que envolvam a teoria específica da aula em questão, possuem uma 
função de permitir a formação de relações mais numerosas e duradouras entre as novas 
estruturas demandadas pelos novos conceitos e aquelas já desenvolvidas por outras 
experiências de aprendizagem (no próprio ensino formal ou nas vivências profissionais e 
cotidianas). 

A valorização do erro e do caráter não-ideal dos conceitos, e suas dificuldades para aplicações 
em situações reais, traduzem um bom princípio para construção de uma aprendizagem 
propícia ao contato com as variabilidades e os imprevistos comuns ao cenário dos modernos 
sistemas de operações.  
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Quanto a esse princípio, um professor de GOP tem relatado, nos grupos de discussões 
realizados com os docentes da área, um bom exemplo dado pelo seu caso com o ensino dos 
procedimentos exigidos para obtenção das certificações ISO.  

Vários alunos, segundo o professor, já possuem contato profissional com o tema. Antes de 
tentar construir uma abordagem formal e teórica do assunto, o professor busca elucidar, 
utilizando-se das experiências e percepções dos próprios alunos, aquilo que as empresas, em 
situações reais, encontram como dificuldades para as normatizações necessárias às 
certificações.  

Quais são as reais dificuldades enfrentadas em cada caso? Quais são os problemas postos   
para a obtenção de uma certificação? Quais são os problemas práticos mais comuns 
experimentados durante o processo? O que não funciona, como foi previsto nas normas, 
mesmo após a certificação? Por quê, em situações reais, a aplicação das normas “não 
funciona” exatamente como foi prescrito inicialmente? 

Além disso, diversos relatos de alunos têm enriquecido a aprendizagem sobre o tema, 
mostrando como as normas, muitas vezes, possuem um caráter extremamente formal e rígido, 
sendo cumpridas à risca nas situações de auditoria e, posteriormente, adaptadas ao contexto 
singular de funcionamento das operações. Essas adaptações do viés prescritivo das normas a 
uma realidade concreta diferente daquela inicialmente idealizada permitem explicitar  
algumas incompatibilidades da normatização com os recursos técnicos e organizacionais 
disponíveis. Incompatibilidade, também, com a falta de uma mudança de mentalidade do 
“elemento humano”, com a dificuldade de produzir uma mudança cultural na organização, 
que propicie a incorporação natural das normas às rotinas, etc. 

Esse exemplo ilustra que, ao invés de apresentar os caminhos idealizados para a obtenção de 
uma certificação, o ensino mais próximo da prática e da realidade procura mostrar os 
problemas que efetivamente as empresas encontram no árduo percurso para a obtenção de 
uma ISO. Além disso, busca mostrar porque aquilo que foi prescrito e previsto, de forma 
idealizada nas normatizações, geralmente ocorre de forma bem diferente quando da aplicação 
prática das próprias normas em situações reais. 

Esse caso ilustra que, segundo relato dos próprios alunos, um bom ensino deve oferecer  uma 
teorização que, desde já, permita a aquisição conceitual e a percepção das reais dificuldades 
de aplicação da própria teoria em situações práticas. Antes de uma teoria “ideal” e isenta de 
incompatibilidades com o contexto situado de sua aplicação, um princípio interessante para o 
ensino da gestão de operações aponta para a necessidade de partir dos problemas oferecidos, 
pelo próprio contexto, durante a aplicação dessas teorias. A utilização de casos reais e o 
incentivo e engajamento das verbalizações dos próprios alunos no ensino das teorias têm 
conduzido a resultados de sucesso no tocante a uma aprendizagem significativa e a uma 
aquisição conceitual efetiva. 

 
Aquisição de informação e mudança conceitual no ensino de Gestão de Operações 
Desde as teorias de Piaget (1970) sobre  reequilibração e aprendizagem de conceitos, sabe-se 
que toda mudança conceitual envolve o conflito e o contraste de modelos. Trazendo isso para 
o ensino de operações, o conflito deve se dar entre os modelos teóricos de maior abrangência  
e os modelos reais que resultam das estruturas prévias adquiridas pelos estudantes. O 
“problema do ensino” é converter a instrução que os alunos recebem em conhecimento para 
ação eficaz. O ensino puramente transmissivo geralmente não é eficaz em produzir a 
compreensão dos modos de aplicação das teorias na solução dos problemas reais, o que ocorre 
também com o ensino de Gestão de Operações.  
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Quanto a esse “problema do ensino”, os teóricos da área educacional costumam discernir 
entre a acumulação de informações, por um lado, e a reestruturação ou mudança conceitual 
por outro. Uma aprendizagem significativa envolve esta última opção (Pozo, 1989). 

 

4. Conclusão 
Primeiros passos para uma discussão sobre o “bom ensino” de GOP... 
Longe de oferecer soluções prontas, fórmulas reducionistas ou receitas para imediata 
aplicação, este trabalho buscou despertar e ampliar as discussões sobre o que consiste 
“ensinar” Gestão de Operações de um modo que, efetivamente, gere aprendizagem. 

Tais discussões remetem a dois pontos fundamentais: 

1) A natureza da própria disciplina GOP, com suas peculiaridades nos campos de conceitos 
teóricos e de abordagens procedimentais e técnicas; 

2) Os meios de gerar a aprendizagem desses conceitos, procedimentos e técnicas, dentro de 
uma visão estratégica da GOP, necessária ao desempenho profissional eficaz. 

Os princípios que norteiam o “bom ensino” em GOP se situam, conforme os pontos 
anteriormente citados, em princípios da própria aprendizagem significativa. São eles que 
afirmam as necessidades, para a “boa aprendizagem” dos conteúdos, de:  

- Iniciar o processo em sintonia com os interesses e motivos dos alunos, como fontes de sua 
própria transformação;  

- Partir dos conhecimentos prévios dos alunos, os quais jamais devem ser descartados ou 
considerados sem importância para o processo de aprendizagem; 

- Dosar o volume de informação nova em cada tarefa; 

- Propor a aquisição de habilidades necessárias à GOP mediante a intensa participação dos 
próprios estudantes; 

- Criar tarefas “abertas”, complexas e diversificadas, que requeiram a aplicação de 
conhecimentos teóricos e práticos; 

- Criar situações (problemas) em que a recuperação daquilo que foi aprendido seja freqüente; 

- Organizar e ligar conhecimentos estratégicos e habilidades práticas, mediante solução de 
problemas, estudo de caso e atividades de campo; 

- Promover a cooperação na aprendizagem e a organização dos materiais para apresentação 
oral e escrita. 

 
5. Referências  
AUSUBEL, D. P.; NOVACK, J. D. & HANESIAN, H. (1978).  Educational Psychology. New York: Holt, 
Rinehart and Winston. 

BECKER, H.S. (1997). Métodos de Pesquisa em Ciências Sociais. São Paulo: Hucitec. 

DAVYDOV, V. V. (1978).  Tipos de generalización  la enseñanza. La Habana: Pueblo y Educación. 

LAVE, J. (1996). The Practice of Learning Em: CHAIKLIN, S. & LAVE, J. Understanding Practice; 
perspectives on activity and context. New York: Cambridge University Press. 

LAVILLE, C. & DIONNE, J. (1999).  A Construção do Saber; manual de metodologia da pesquisa em ciências 
humanas. Porto Alegre: Artes Médicas. 



XXV Encontro Nac. de Eng. de Produção – Porto Alegre, RS, Brasil, 29 out a 01 de nov de 2005 
 

ENEGEP 2005 ABEPRO 5386 

LEAHY, T. H & HARRIS, R. J. (1985).  Human Learning. New Jersey: Prentice-Hall.  

PIAGET, J. (1970).  L’épistemologie Génétique. Paris: PUF. 

POZO, J. I. (1989). Teorías cognitivas del aprendizaje. Madrid: Morata. 

POZO, J. I. (1992).  El aprendizage y la enseñanza de hechos y conceptos. Em: COLL, C. & POZO, J.I. Los 
contenidos en la reforma; enseñanza y aprendizage de conceptos, procedimientos y actitudes. Madrid: 
Santillana. 


