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1. Objetivos 
Identificar as produções científicas 

nacionais referentes aos artigos publicados nas 
revistas: Revista de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo (Rev EEUSP), 
Revista Latino-Americana de Enfermagem da 
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo (Rev. Latino-
Americana EERP/USP) e Revista Brasileira de 
Enfermagem que apresentam como temas 
aprendizagem cognitiva e/ou emocional 
inseridos no processo ensino aprendizagem, 
publicados no período 1998 a 2009; verificar o 
número de periódicos que contemplam o tema; 
identificar o quanto apresentam bases 
educacionais e teorias de aprendizagem e 
analisar como se expressa aprendizagem 
cognitiva e emocional do estudante. 

2. Metodologia 
Estudo bibliográfico de natureza 

exploratória na abordagem quantitativa e 
qualitativa. As palavras-chaves usadas na 
busca: aprendizagem, aspecto afetivo, aspecto 
cognitivo, educação e ensino. Encontrado 147 
artigos que foram distribuídos em número de 
artigos, como se segue: Rev. EEUSP (59), 
Rev. Latino-Americana EERP/USP (56) e Rev. 
Brasileira de Enfermagem (32). Destes, 
somente 30 artigos foram selecionados para 
análise, por contemplarem aspectos 
concernentes ao objeto de estudo. 

3. Resultado e Discussão 
A análise dos dados foi obtida pelo 

levantamento dos 30 periódicos nas revistas 
supracitadas e realizada a leitura na integra de 
todos os artigos encontrados. Em relação a 
Teoria foram identificados em 11 artigos, para a 
Rev Brasileira de Enfermagem (1), Rev  
EEUSP (4) e Rev   Latino-Americana 
EERP/USP (6). Destes obteve-se teorias 
focando o Processo Ensino Aprendizagem com 
ênfase nas competências e estratégias de 
ensino. Apareceu para Teoria da 
Aprendizagem Significativa de Ausubel (4), 

para a Teoria da Complexidade de Morin (2) e 
outros (5), dos quais envolveram Materialismo 
Histórico Dialético e Teoria Histórica Social em 
Desenvolvimento. Quanto as Bases 
Educacionais foram encontradas em 17 artigos. 
Sendo categorizadas como: 1) Diretrizes para 
educação em enfermagem no Brasil e 
legislações correlatas; 2) Aprendizagem 
significativa; 3) Metodologias do processo 
ensino aprendizagem e 4) Educadores. Por fim, 
a expressão da aprendizagem cognitiva do 
estudante foi a mais representativa sendo 
mencionada em 26 periódicos. Enquanto a 
aprendizagem emocional apareceu de forma 
direta e, às vezes indireta, em 10 artigos, ainda 
agregada à aprendizagem comportamental e 
atitudinal. 

4. Considerações Finais 
A pesquisa alcançou seus objetivos e 

mostrou que os artigos relacionados ao ensino 
aprendizagem vinculados a expressão do 
desenvolvimento cognitivo e emocional do 
estudante tem sido abordado por diferentes 
segmentos do aprender aprender, valorando o 
cognitivo. São utilizadas poucas teorias da área 
educacional, com ênfase na Teoria da 
Aprendizagem Significativa de Ausubel e 
Teoria da Complexidade de Morin. 
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