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RESUMO 

 

As Metodologias Alternativas - MAs são estratégias pedagógicas utilizadas para tentar 

tornar o processo de ensino-aprendizagem mais atrativo e significativo para os discentes, pois 

tais metodologias são ferramentas potenciais para a aprendizagem significativa. A utilização de 

mapas conceituais, enfoco neste trabalho, é um exemplo de MAs que atende as condições para 

que ocorra a aprendizagem significativa segundo David Ausubel. Sendo assim, o objetivo deste 

trabalho foi compreender a visão dos docentes da área de Ciências da Natureza e Matemática 

em relação à utilização de Metodologias alternativas, em especial o uso de Mapas Conceituais, 

e se esta utilização possuía alguma correlação com as experiências de aprendizagem 

significativa dos discentes. Para tanto, foi realizada uma pesquisa com abordagens 

quantitativas, com o uso de escalas de Likert e de diferencial semântico, e qualitativa, a partir 

da pesquisa ativa, na forma de pesquisa-ação, que se caracterizou como uma ação 

interdisciplinar por envolver o diálogo entre professores de disciplinas específicas diferentes, 

em que a avaliação formativa tornou-se mais evidente durante a realização da atividade. O 

campo de pesquisa foi composto por duas escolas da rede estadual de ensino de Apodi/RN: uma 

escola localizada na Zona Rural e uma na Zona Urbana. Os dados quantitativos foram tratados 

segundo a estatística clássica, usando como medidas de centralidade, a média aritmética e 

desvio padrão. Quanto aos dados qualitativos, constituíram-se a partir da análise de mapas 

conceituais produzidos pelos docentes participantes da pesquisa com base nos critérios 

propostos por Ruiz-Moreno et al. (2007) e de entrevista no formato grupo focal (focus group). 

As elaborações de mapas conceituais obtiveram as formas de construção variáveis e 

apresentaram linhas de entrecruzamento em 100% dos mapas analisados, palavras de enlace em 

57% e preposição com significado em 57%, em relação as inter-relações entre conceitos, sendo 

avaliadas pelos docentes como um instrumento aplicável, acessível, fácil de ser utilizado e que 

facilita a aprendizagem significativa por ser atrativa e relevante. Ressaltamos, ainda, que os 

mapas analisados possuíam poucos recursos visuais com estrutura predominante à sequencial e 

em alguns mapas foram identificadas a presença de proposições incompletas. Após aplicação 

da pesquisa e análise dos dados, observamos que os docentes acreditam que o uso de MAs 

podem beneficiar a aprendizagem dos alunos e que, para os docentes participantes da pesquisa, 

a metodologia alternativa é um auxílio nos processos cognitivos, ajudando também na 

construção do conhecimento em sala de aula. Inferimos ainda que a utilização de metodologia 

diferente do convencional surge como uma alternativa, segundo os docentes pesquisados, para 

a motivação do alunado e, posteriormente, para a construção de conhecimento e aprendizagem 



 

  

significativa. Por fim, destacamos que os mapas conceituais podem ser considerados como 

material potencialmente significativo e constituindo-se como uma ferramenta de avaliação 

efetiva. Acreditamos na relevância deste trabalho por estarmos certos das contribuições para o 

processo de ensino-aprendizagem da área em estudo, bem como, da capacidade de suprir as 

lacunas dos trabalhos já realizados que tratam sobre o tema “Metodologias Alternativas” como 

ferramenta que auxilia o professor no processo ensino-aprendizagem, sendo poucos que 

abordam as MAs na perspectivas dos docentes na produção de uma aprendizagem significativa.  

PALAVRAS-CHAVE: Metodologias alternativas. Aprendizagem significativa. Prática 

docente. Mapas conceituais. 

 



 

  

ABSTRACT 

 

Alternative Methodologies - AMs are pedagogical strategies used to try to make the 

teaching-learning process more attractive and meaningful for students, since such 

methodologies are potential tools for meaningful learning. The use of conceptual maps, focus 

on this work, an example of AMs that meet the conditions for meaningful learning to occur 

according to David Ausubel. Therefore, the objective of this work was to understand the view 

of teachers from the area of Natural Sciences and Mathematics concerning the use of alternative 

methodologies, in particular the use of Conceptual Maps, and if this use has any correlation 

with the significant learning experiences of students. For that, a research was conducted with 

quantitative approach, using Likert scales and semantic differential, and qualitative approach 

from the active research in the form of action research that was characterized as an 

interdisciplinary action because it involved the dialogue between teachers of different specific 

disciplines, on what the formative evaluation became more evident during the accomplishment 

of the activity. The research field consisted of two schools from the state network of education 

in Apodi/RN, one school located in the Rural Zone and other in the Urban Zone. The 

quantitative data were treated according to classical statistics, using the arithmetic mean and 

standard deviation as measures of centrality. As for the qualitative data, it was based on the 

analysis of conceptual maps produced by the teachers participating in the research, based on 

the criteria proposed by Ruiz-Moreno et al. (2007) and interview in focus group format. The 

elaboration of conceptual maps obtained the variable forms of construction and presented 

crossing lines in 100% of the analyzed maps, link words in 57% and preposition with meaning 

in 57%, concerning the interrelations between concepts, being evaluated by the teachers as an 

applicable, accessible, easy to be used instrument that facilitates meaningful learning by being 

attractive and relevant. We also highlight that the analyzed maps had few visual resources with 

a predominant structure to the sequent one and in some maps the presence of incomplete 

propositions was identified. After applying the research and data analysis, we observed that 

teachers believe that the use of AMs can benefit students’ learning and that, for the teachers 

participating in the research, the alternative methodology is an aid in cognitive processes, also 

helping in the construction of the knowledge in the classroom. We also concluded that the use 

of methodology different from the conventional one emerges as an alternative, according to the 

teachers studied, for the student’s motivation and, later, to the construction of knowledge and 

meaningful learning. Finally, we highlight that conceptual maps can be considered as 

potentially significant material and constitute an effective evaluation tool. We believe in the 



 

  

relevance of this work because we are certain of its contributions to the teaching-learning 

process in the field studied, as well as the capacity to fill the gaps of the work already done that 

deal with the theme “Alternative Methodologies” as a tool that assists the teacher in the 

teaching-learning process, as there are few studies that approach AMs in the perspective of 

teachers in the production of meaningful learning. 

KEYWORDS: Alternative methodologies. Significant learning. Teaching practice. Conceptual 

maps. 
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1 INTRODUÇÃO  

Atualmente, nos encontramos em um nível relevante de produção bibliográfica acerca 

de investigações do uso de Metodologias Alternativas (MAs) na perspectiva mobilizadora de 

práticas inovadoras, porém, boa parte dessa produção não chega no docente da escola pública 

ou, muito pior, não existe uma análise efetiva entre a academia e o que é verdadeiramente 

trabalhado em sala de aula. Além disso, as produções existentes não inferem sua ação na 

obtenção de uma aprendizagem significativa a partir da superação do conhecimento ingênuo e 

na construção do conhecimento epistemológico na área de Ciências da Natureza e Matemática. 

Tais afirmações têm como base a literatura consultada, que aborda trabalhos sobre MAs, e as 

experiências da autora, enquanto docente de escola pública.   

Os avanços científicos, tecnológicos e sociais voltados para o Ensino de Ciências, que, 

notavelmente, conseguimos visualizar atualmente, tiveram grandes contribuições de escritores, 

de filósofos e de historiadores dos séculos passados, bem como de pensadores dos dias de hoje. 

Partindo desta afirmação, faz-se necessário refletir sobre as contribuições que as figuras 

históricas dos últimos anos fizeram para o entendimento de Ensino de Ciências que temos no 

atual século XXI, para posteriormente refletir sobre a utilização de MAs como instrumentos 

potencialmente significativo para o Ensino de Ciências que atende as condições da 

aprendizagem significativa proposta na teoria de Ausubel, que iremos abordar posteriormente. 

Para tanto, utilizaremos como embasamento teórico, para as discussões sobre o 

entendimento do Ensino de Ciências ao longo da história, as obras de Alvetti e Borges (2007), 

em seu trabalho “Módulo III: Educação e ciências físicas e biológicas: a ciências e a construção 

do conhecimento”, e o trabalho de Zaleski (2013), “Fundamentos históricos do Ensino de 

Ciências”.  

A natureza do conhecimento científico, que consiste em rompimento de concepções 

anteriores à natureza da matéria, nos deixa claro que o pensamento científico atual tem raízes 

nas concepções de René Descartes, Galileu Galilei e Francis Bacon, em meados do século XVII 

(ALVETTI; BORGES, 2007). Surgem, a partir de então, novas concepções sobre a natureza 

do conhecimento científico, tais como: o empirismo indutivista, de Francis Bacon, que defende 

o empirismo e a indução, método científico tradicional, contestado por David Hume1 pelo 

problema quanto à impossibilidade lógica da indução, “problema de Hume”; racionalismo 

crítico, de Karl Popper, que defendia a falsificabilidade, que consiste em considerar a falsidade 

                                                 
1 David Hume (filósofo escocês) contestava o modo Indutivo de entender o desenvolvimento das ciências, baseia 

sua crítica no ponto de vista lógico, pois a repetição de um fenômeno não implica sua ocorrência no futuro.   
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de algo, quando não for possível demonstrar que algo é verdadeiro; método hipotético-

dedutivo, foi um dos primeiros críticos ao positivismo, defendido por Bacon; racionalismo 

dialético, de  Gaston Bachelard, que em sua epistemologia enfatiza a necessidade de conhecer 

o presente para, a partir dele, compreender o passado, história recorrente; observação e 

interpretação, de Norowood Russel Hanson, afirma que não podemos separar a observação da 

interpretação sem descaracterizá-la e toda a observação está impregnada de teoria; ciência 

consenso entre cientistas, de Thomas S. Kuhn, que analisa o processo do desenvolvimento 

científico, destacando a importância da ciência baseada em realizações científicas passadas, 

chamada de ciência normal, bem como a ciência madura,  caracterizada pelo consenso entre 

cientistas com paradigmas2 compartilhados; anarquismo epistemológico, de Paul Feyerabend, 

que dá grande importância a maneira divergente de perceber e interpretar a realidade, cujo o 

princípio é de que não existe um único método para se pesquisar  (ALVETTI; BORGES, 2007). 

Citamos ainda, o externalismo que é chamado de paradigma social que prioriza questões 

externas à comunidade científica (PIAGET; GARCIA, 1987 apud ALVETTI; BORGES, 

2007).    

A partir dessas discussões, podemos entender que tais teorias foram de grande 

importância para o ensino e para a pesquisa na área de Ciências e, principalmente, no fazer 

docente. Destacamos a importância da discussão, posteriormente realizada, para compreender 

a Ciência que atualmente mencionamos no âmbito educacional e suas relações com o Ensino 

de Ciências, a partir da necessidade de fazermos uma análise do desenvolvimento do 

pensamento científico e da importância da investigação das visões docentes quanto às 

metodologias que podem ser utilizadas no Ensino de Ciências na atualidade.  

No trabalho de Zaleski (2013) discorre sobre a influências da pedagogia do século XX 

no processo educacional do século XXI, onde, neste período, surge o movimento da chamada 

Escola Nova e as tendências pedagógicas que nortearam este movimento, tais como: método 

individualizado, de Maria Montessori, tem como base as atividades motoras e sensoriais, 

voltado para a pré-escola e  para a valorização do trabalho individual e coletivo; método da 

observação, de Piaget, criticava o ensino tradicional pelo fato das escolas não ensinarem aos 

alunos a pensar, e sim a copiar; método de centros de interesse, de Ovide Decroly, que tem 

como objetivo desenvolver habilidades de observação-atitude constante no processo 

(associação - é o entendimento do que foi observado e expressão - o compartilhamento do que 

                                                 
2 Paradigma é uma palavra que significa modelo ou padrão, foi utilizada por Kuhn, e significa um conjunto de 

teorias e métodos aceitos, problemas considerados como relevante e soluções previsíveis numa comunidade 

científica.  
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foi aprendido);  método de Projetos, de Kilpatrick, o autor se preocupava com a formação 

cidadã dos alunos, a sua proposta visa atividades em forma de projetos, sem organização fixa 

e de preferência manual; método de trabalho por equipes, de Consinet, trabalha a autoestima 

do aluno, a partir da valorização dos resultados, e o professor é visto como observador e 

conselheiro. Estas tendências educacionais, surgidas na Europa e na América do Norte, 

repercutiram no sistema educacional brasileiro em um contexto socioeconômico de manifestos 

e avanços em diversos setores na década de 1930, reforma na educação na década de 1960, 

decadência do ensino público na década de 1980. O século XXI no Brasil, por sua vez, é 

marcado por avanços tecnológicos e por preocupação em estabelecer a interação entre a escola 

e a educação informal dos meios de comunicação (ZALESKI, 2013).  

A partir deste contexto, é notório que existe a necessidade de preocupar-nos com os 

métodos que são utilizados em sala de aula, como foco do trabalho, em especial nas aulas de 

Ciências da Natureza e Matemática, a fim de tornar o ensino-aprendizagem como algo 

divertido e interessante, no ponto de vista do alunado, e a superação da ideia de que as 

disciplinas da referida área são “maçantes”.  Mesmo com as influências das tendências 

educacionais e as ideias sobre a natureza do conhecimento científico, quanto ao entendimento 

do Ensino de Ciências, como visto  nas discussões anteriores, é importante destacar que existem 

várias dificuldades a serem superadas, como, por exemplo, o modelo tradicional3 de ensino, 

que visa o aluno como objeto do processo e o professor como o único sujeito.  

Segundo o trabalho de Castro e Costa (2011), entre os pesquisadores da área da 

educação existe um consenso sobre as desvantagens do ensino tradicional, das quais a 

transmissão do conhecimento de forma unidirecional merece destaque, pois o professor expõe 

o conteúdo de maneira que o aluno não possa exercer sua criticidade, sendo apenas um ouvinte. 

Krasilchik (2004) discorre sobre esta maneira unidirecional, das consequências desta 

transmissão é o desinteresse que é gerado nos alunos e, consequentemente, um baixo 

rendimento escolar. 

Desta forma, acreditamos que a partir da utilização de MAs, o professor reformula a 

sua própria prática de ensino e sua concepção tradicional de docência. Isto, por sua vez, auxilia 

na construção de conhecimento significativo sobre o que é ser professor, reafirmando assim, 

                                                 
3 Neste trabalho quando mencionamos a necessidade da superação do ensino tradicional ou modelo tradicional de 

ensino, nos referimos ao entendimento do ensino de forma unidirecional, o aluno é entendido apenas como objeto 

do processo de ensino-aprendizagem e o professor como o único sujeito desse processo, que expõe o conteúdo 

com o intuito do aluno ser apenas um ouvinte passivo. Não desconsideramos metodologias que mesmo sendo 

habituais possibilitam a reflexão do alunado, permitindo a construção de conhecimento de forma potencialmente 

significativa, o aluno passa a assumir um papel de sujeito no processo de ensino-aprendizagem. 
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na sua prática, a formação baseada na experimentação, no “como fazer” e “como agir”. Já na 

perspectiva dos alunos, o fazer e o observar incentiva a curiosidade e o desejo de aprender, 

fatores estes que desencadeiam uma aprendizagem significativa e duradoura. 

Os autores Domingos e Recena (2010) e Zanon, Guerreiro e Oliveira (2008) tiveram 

seus estudos pautados em considerações que as Ciências têm sido ensinadas como um conjunto 

de fatos, fenômenos e teorias. Ainda segundo os autores mencionados, os educadores, por sua 

vez, não procuram fazer com que os alunos discutam as causas destes fenômenos e estabeleçam 

relações da ciência com o cotidiano, enfim, que entendam os mecanismos dos processos que 

estão estudando. Isto gera um pré-conceito, para muitos alunos, de que aprender as disciplinas 

nas áreas de Ciências da Natureza e Matemática não passa de decorar um conjunto de nomes, 

fórmulas, descrições de instrumentos ou substâncias, enunciados de leis, entre outros.  

A partir disso, este trabalho servirá como apoio no processo de ensino-aprendizagem 

dos educadores e educandos, indo de encontro com estudos que se limitam à análise de 

proposições de MAs como práticas individuais que não levam em consideração o ponto de vista 

dos docentes e suas práticas. Aqui temos como exemplo o trabalho de Zanon, Guerreiro e 

Oliveira (2008), intitulado “Jogo didático Ludo Químico para o ensino de nomenclatura dos 

compostos orgânicos: projeto, produção, aplicação e avaliação”, que discute as etapas de 

projeto, produção, aplicação e avaliação da proposta do jogo Ludo Químico para o ensino de 

nomenclatura dos compostos orgânicos, no qual os autores destacam que os aspectos lúdico e 

cognitivo, presentes no jogo, são importantes estratégias para o ensino e a aprendizagem de 

conceitos.  

Um outro exemplo de trabalho, que desta vez envolve a MA foco de pesquisa, que não 

investiga qual a visão do docente no uso desta metodologia e se a mesma terá continuidade no 

seu fazer, citamos a escrita de Silveira (2014), intitulado “Ensinando e investigando o uso de 

mapas conceituais como recurso didático facilitador da aprendizagem significativa em ciências 

naturais no ensino fundamental”, o autor afirma que mapas conceituais são recursos didáticos 

potenciais para a aprendizagem, pois garantem o compartilhamento e negociação de 

significados e promovem a aprendizagem conceitual. A partir de uma metodologia de 

organização didática ordenada, a autora compartilhou alguns conceitos básicos relevantes sobre 

o conteúdo, permitindo aos alunos conhecimentos para além dos seus conhecimentos prévios, 

foi possível, segundo ela, garantir dados para investigar os efeitos do uso de mapas conceituais 

no processo de aprendizagem. A análise deixou evidente algumas fragilidades tanto ao processo 

de raciocínio dos alunos quanto a negociação de significados ao utilizar os mapas conceituais. 

Como nos trabalhos anteriores, também se percebeu essa fragilidade ou dificuldade que os 
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alunos têm nessa negociação e organização dos pensamentos. Destacamos que, com base na 

literatura, existem outros trabalhos que possuem limitação. 

Inicialmente, nosso trabalho originou-se por puro interesse pessoal, desde a graduação 

em Licenciatura em Química, na condição de integrante do Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação à Docência - PIBID, durante três anos de curso, desenvolvemos vários materiais 

alternativos como proposta de metodologias para o professor da área.  

Posteriormente, a partir da observação, como docente, dos alunos a serem submetidos a 

um aglomerado de informações, inicialmente sem significado, intensificou-se a necessidade de 

trabalhar o tema. Acredita-se que deveria ser conveniente ao professor, como mediador, auxiliar 

os alunos na construção de conhecimentos e atribuição de significados aos conteúdos 

curriculares em estudo. Acreditamos ainda que o docente, munido de instrumentos educacionais 

diferenciados dos convencionais, a fim de atrair a atenção dos alunos para o conteúdo 

ministrado, é capaz de mediar o conhecimento de forma mais prazerosa e atrativa.  

Sugerimos que, a partir da investigação das concepções dos docentes, obtenha-se uma 

reformulação do entendimento que se tem das disciplinas da área de Ciências da Natureza e 

Matemática. Por conseguinte, as reflexões feitas durante o trabalho podem ser base para geração 

de uma perspectiva de MAs como ferramenta de auxílio ao trabalho docente. Com isso, este 

trabalho contribuirá para a motivação docente, para a realização de práticas diferentes da 

convencional que visam o aluno como sujeito da aprendizagem, além de contribuir para o 

entendimento sobre a teoria da aprendizagem significativa a partir das discussões entre a 

pesquisadora e os pesquisados.  

Acreditamos ser importante auxiliar o processo de desenvolvimento da área de Ensino 

em Ciências da Natureza e Matemática a partir das análises sobre as concepções acerca das 

MAs de um dos principais envolvidos no processo educacional, o professor, e como estas 

ferramentas contribuem na tarefa de ensinar e de aprender. 

Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi compreender a visão dos docentes da área de 

Ciências da Natureza e Matemática em relação à utilização de Metodologias alternativas, em 

especial o uso de Mapas Conceituais, e se esta utilização possuía alguma correlação com as 

experiências de aprendizagem significativa dos discentes. 

De um modo geral, este trabalho visa compreender a visão de dezesseis (16) docentes 

de Ciências da Natureza e Matemática em duas escolas da 13ª Diretoria Regional de Educação 

e Cultura - DIREC do Rio Grande do Norte sobre a utilização de Metodologias alternativas e 

como estes percebem a influência de suas metodologias para aprendizagem significativa, 

destacando o uso dos mapas conceituais como recurso didático potencialmente significativo e 
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que possuem componentes idiossincráticos. Este objetivo foi atendido a partir da identificação 

de quais e como são inseridas as MAs utilizadas nas práticas pedagógicas de docentes de 

Ciências da Natureza e Matemática, da análise de como estas metodologias se adequam como 

ferramentas para obtenção de uma aprendizagem significativa a partir da visão dos docentes e 

do uso de mapas conceituais como instrumento interdisciplinar, por meio da elaboração de uma 

oficina sobre aprendizagem significativa. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 A educação é uma atividade humana necessária a todas as sociedades, sendo um 

processo que possibilita o desenvolvimento da reflexão crítica em um indivíduo. Segundo 

Libâneo (2013, p. 14), a prática educativa é um fenômeno social e universal, necessária à 

existência e ao fundamento de todas as sociedades, sendo então, um processo indispensável 

para o desenvolvimento humano. 

A educação e quem a faz enfrentam, hoje, vários desafios em busca de um ensino de 

qualidade e de superação de uma educação bancária, assim chamado por Freire (2015), que tem 

sua base na transferência de informação de forma unilateral. Entre tais desafios, podemos citar 

a falta de interesse dos alunos pelos conteúdos programáticos, e a partir deste, destacamos a 

necessária motivação do corpo discente para o processo de aprendizagem, como destaca Pozo 

(2002, p. 146, apud KNÜPPE, 2006, p. 287) “a motivação pode ser considerada como um 

requisito, uma condição prévia da aprendizagem. Sem motivação não há aprendizagem”. Esta 

motivação não deve ser limitada ao discente, o professor também deve se sentir motivado a 

utilizar materiais que contribuam para uma aprendizagem significativa. Porém, observamos que 

há diversos desafios geradores da desmotivação do professor em relação a sua prática docente, 

como cita Lima (1999, p. 41): 

 

[...] a falta de uma boa administração do tempo, planejamento deficientes, a 

sobrecarga de trabalhos, a falta de envolvimento com os alunos, entre outras variáveis 

a que estão sujeitos, conduzem à apresentação de respostas de manutenção da situação 

atual, a falta de iniciativa, de interesse pela mudança e não engajamento efetivo em 

qualquer inovação. 

 

Desta forma, é possível perceber que quando o professor não possui condições 

favoráveis para a otimização da sua prática, pode comprometer a aprendizagem do aluno, além 

do que, para os docentes cumprirem os seus objetivos precisam estar motivados com suas 

profissões (KNÜPPE, 2006). A partir da reflexão docente sobre a sua prática quanto as 

possibilidades de desenvolvimento do seu trabalho e o uso de ferramentas que contribuam para 

o fazer decente, podem reavivar o sentimento de prazer no que fazem. Tal afirmação é coerente 

com o pensamento de Alves (2010) que defende a satisfação no trabalho como um estado 

psicológico, sobre até que ponto as atividades resultantes do sujeito e por ele desenvolvidas 

atendem ou não a valores que considera importantes, isso permite refletir sobre o processo 

ensino-aprendizagem como razão de ser da profissão docente. 
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Atualmente, contamos com muitos estudiosos interessados em identificar alternativas 

eficientes de ensino que possibilitem o desenvolvimento das habilidades críticas dos educandos 

e que tratam sobre a importância da motivação no processo de ensino-aprendizagem. Em 

consonância com o pensamento de Freire (2015, p. 12), de que “ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para sua produção ou sua construção”, o educador 

deverá optar em utilizar diferentes formas de efetivar o processo de ensino-aprendizagem, 

considerando que o educando não é apenas o simples objeto de trabalho docente, mas sim um 

objeto/sujeito, que faz parte ativa deste processo. 

As teorias educacionais defendem que o educando deve ser este agente ativo no processo 

de construção de seus próprios conhecimentos, visto que essa construção se dará a partir da 

desestruturação de antigos saberes (oriundos do senso comum) agregado ao surgimento de 

novas ideias (conhecimento escolar). Portanto, para que esse processo ocorra de forma 

satisfatória, faz-se necessário que os sujeitos envolvidos, educador e educando, estejam 

motivados a construir o conhecimento. Assim, aulas que motivem e facilitem o aprendizado se 

tornam essenciais. 

O uso de MAs pode ser apontado, dentre outras ferramentas, como um caminho para a 

realização do processo de ensino-aprendizagem de forma mais prazerosa, motivadora e que 

facilitará a aprendizagem significativa4. A metodologia empregada possibilitará que novas 

informações ancorem-se em um subsunçor5, pré-existente na estrutura cognitiva do aluno. 

Para Castro e Costa (2011, p. 4), um exemplo de Metodologia Alternativa, os jogos “são 

uma alternativa viável e interessante para aprimorar as relações entre professor-aluno-

conhecimento”. Segundo as autoras, essa metodologia traz como vantagem a possibilidade de 

motivação dos alunos para participarem espontaneamente das aulas. Podendo ainda citar como 

exemplos de MAs: o uso dos objetos de aprendizagem, gincanas, aulas de campo, pesquisas, 

abordagem no ensino sobre a relação Ciência, Tecnologia e Sociedade-CTS, as Tecnologias da 

Informação e Comunicação – TICs e, finalmente, os mapas conceituais, foco deste trabalho de 

pesquisa. 

                                                 
4
 David Joseph Ausubel (psicólogo cognitivista, norte-americano), desenvolveu nos anos 60 uma teoria da 

aprendizagem significativa. Segundo, Ausubel para ser significativo o conteúdo escolar a ser aprendido tem que 

ser potencialmente significativo, ou seja, ele tem que ser lógica – depende somente da natureza do conteúdo- e 

psicologicamente –experiência que cada indivíduo tem – significativos. 
5 Termo utilizado por Ausubel em sua teoria da Aprendizagem significativa, entende-se por conceitos relevantes. 
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2.1 TRABALHO DOCENTE  

A definição do trabalho do professor é cercada de incertezas. Não se tem conceitos 

prontos e definitivos, apenas conceitualizações provisórias que vão se construindo e 

desconstruindo no confronto com as pesquisas realizadas. O trabalho docente vem ao longo dos 

anos ganhando destaque nos estudos na área educacional, visto a necessidade de superação de 

antigos conceitos e verdades sobre essa prática, como, por exemplo, a associação da prática 

docente ao sacerdócio. Antigamente, a docência era tida como um dom, a consolidação dessa 

imagem ocorria ao longo do século XIX. Doravante o professor vai conquistando o status de 

profissional, destacando a necessidade de qualificação inicial e continuada para exercer sua 

prática com responsabilidade e autonomia, numa sociedade complexa, contraditória e mutante 

(NÓVOA, 1992; GOODSON, 2007). 

Para compreendermos a dimensão do trabalho do professor, é preciso saber que além do 

trabalho efetivamente realizado, devemos levar em consideração o trabalho prescrito – conjunto 

de normas e regras projetadas que regulam as ações - e o trabalho planificado – conjunto de 

tarefas, seus objetivos, suas condições materiais e sua forma de desenvolvimento das ações 

projetadas (MACHADO, 2003).  

Nesta perspectiva, observamos que a educação contemporânea apresenta muitos 

desafios ao trabalho do professor. Primeiro, porque é necessário a formação de cidadãos 

condizentes com as exigências da sociedade atual. Segundo, porque ela é pautada na prática 

docente e busca a superação do ensino tradicional que envolve o aluno no processo educacional 

como objeto e o professor como detentor de conhecimento. Pimenta (1999, p. 23) acrescenta 

que: 

 

A finalidade da educação escolar na sociedade tecnológica, multimídia e 

globalizadora é possibilitar que os alunos trabalhem os conhecimentos científicos e 

tecnológicos, desenvolvendo habilidades para operá-los, revê-los e reconstruí-los com 

sabedoria. O que implica analisá-los, confrontá-los, contextualizá-los. Para isso, há 

que os articular em totalidades que permitam aos alunos irem construindo a noção de 

“cidadania mundial”. 

 

Essa nova visão de educação influencia diretamente na prática docente. Prática essa que 

é uma construção contínua e diária e que, de acordo com a ideia de Tardif (2002, p. 38), os 

professores “no exercício de suas funções e na prática de sua profissão, desenvolvem saberes 

específicos, baseados em seu trabalho cotidiano e no conhecimento de seu meio”. Diante deste 

pensamento, faz-se necessário que o professor avalie continuamente sua maneira de conduzir 

sua ação e reflita sobre ela.  
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O trabalho docente é responsável em formar indivíduos completos, críticos e 

transformadores da realidade em que estejam inseridos. É importante ressaltar que vários 

condicionantes envolvem a própria ação docente, entre esses, citamos os saberes teóricos e 

práticos, saberes esses plurais e heterogêneos, que veem à tona na prática profissional. Levando 

em consideração o exposto, e sabendo que a educação se apoia em uma concepção de homem 

a ser formado de acordo com os anseios da sociedade e que essa necessidade se modifica em 

função da época, vale ressaltar que cabe ao professor ter a clareza da concepção pedagógica 

que orientará o processo de ensino-aprendizagem no cotidiano de sua prática. 

Ao analisar a prática docente dos professores das áreas de Ciências da Natureza e 

Matemática, percebemos estes profissionais com responsabilidade de possibilitar a construção 

dos conhecimentos pelos discentes para serem cidadãos com saberes necessários para entender 

os debates públicos sobre as questões de ciência e tecnologia, uma vez afirmado pelos 

documentos da UNESCO (2003, p. 52) “a educação científica, em todos os níveis e sem 

discriminação, é requisito fundamental para a democracia”. Acreditamos ainda que a educação 

científica social pode ser desenvolvida por todos os profissionais que visem a inserção social 

do indivíduo, o que difere da educação científica escolar. 

Sobre a educação científica escolar, citada no trabalho de Ligouri; Noste (2005, p.17-

51), é destacada a alfabetização científica e tecnológica para a inserção social dos alunos. As 

autoras valorizam a importância da superação da ideia da docência tradicional, que está voltado 

para o ensino mecânico e para a existência de uma fórmula para a prática docente, a fim de 

entender a didática das Ciências Naturais como uma disciplina emergente. Além do mais, para 

ensinar, segundo as autoras e já discutido anteriormente, é necessário considerar o aluno como 

sujeito da própria educação científica e não como objeto passivo, que recebe informações e 

devolve para a sua evolução, como destacado anteriormente. Quando se objetiva ensinar 

Ciências, nessa concepção, tende-se a melhorar a qualidade de vida, contribuindo para resolver 

problemas e orientar para carreira e trabalhos futuros. Neste contexto, os alunos devem assumir 

atitudes críticas, a partir da mediação docente que deve incentivar o alunado, selecionar 

conteúdos significativos, valorizar o pensamento diferente e criativo do aluno e promover 

postura crítica.    

Quando passamos a ler os documentos nacionais da educação, Parâmetros Curriculares 

Nacionais para Ensino Médio (PCNEM) e Orientações Curriculares Nacionais para Ensino 

Médio (OCNEM), que orientam o ensino de Ciências da Natureza e Matemática, percebemos 

que é manifestado uma proposta de desenvolvimento de práticas por meio de uma abordagem 

histórica, social e cultural da atividade científica. Práticas estas que contribuam para que as 
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aulas tornem-se mais desafiadoras e reflexivas. Diante dessas orientações, é evidente que a ação 

docente não pode mais refletir uma prática pedagógica conservadora, ficando o professor com 

a incumbência de desenvolver uma nova postura, na qual deverá ter em mente a adoção de MAs 

para desenvolver de forma efetiva e completa o ensino de Ciências da Natureza e Matemática 

para realização de uma aprendizagem significativa do alunos. 

2.2 A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA  

As áreas de Ciências da Natureza e Matemática e suas Tecnologias são, na maioria das 

vezes, vistas como áreas que apresentam maiores dificuldades no processo de ensino-

aprendizagem. Em seu trabalho, Pontes et al. (2008) apresentam diversas causas que prejudicam 

o Ensino de Ciências decorrentes da prática docente centrada na metodologia tradicional, 

tachada como mecânica, a qual considera o aluno como o objeto que apreenderá o conceito a 

ser repassado. O uso de MAs faz-se necessário não só para superar esse tipo de prática de 

ensino, mas também para possibilitar que nossos alunos desenvolvam suas habilidades críticas 

e reflexivas, a fim de produzirem uma aprendizagem significativa.  

Segundo Pelizzari (2002) e colaboradores, David Joseph Ausubel, psicólogo 

cognitivista, foi o responsável pela formulação da teoria da aprendizagem significativa, que 

prioriza o processo pelo qual uma nova informação se relaciona com os conhecimentos 

relevantes pré-existentes na estrutura cognitiva do aluno que, por sua vez, trata-se como o 

conjunto de ideias que o indivíduo tem sobre uma determinada área do conhecimento. É nesta 

estrutura que ocorrem os processos de organização e integração de novos conhecimentos 

(MOREIRA; MASINI, 2006).  

Destacaremos, neste texto, algumas das observações descritas dos estudos de Moreira 

(2011) sobre a teoria clássica da aprendizagem significativa proposta por Ausubel, em 

consonância com o trabalho de Pelizzari (2002) e colaboradores. Segundo os autores, a 

aprendizagem significativa é uma interação entre ideias expressas6 de forma simbólica com 

conhecimentos especificamente relevantes à nova aprendizagem que o aprendiz já possui7. Este 

processo também é conhecido como assimilação ausubeliana, no qual um conhecimento novo 

interage de forma não-arbitrária e não-literal, com conhecimento prévio específico e relevante 

(subsunçor) do sujeito. Neste processo de aprendizagem, Moreira (2011, p.14) aponta que os 

                                                 
6 Novos conhecimentos dos sujeitos. 
7 Conhecimentos prévios dos sujeitos, que são chamados por Ausubel de subsunçor quando são capazes de dar 

novos significados a um conhecimento apresentado ou descoberto. 
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novos conhecimentos adquirem significados e os conhecimentos prévios ganham estabilidade 

cognitiva ou adquirem novos significados.  

É importante destacar que a aprendizagem significativa não é aquela que o indivíduo 

nunca esquece. Nos processos cognitivos do aprendiz pode ocorrer uma perda de diferenciação 

de significados, denominada de assimilação obliteradora. Porém, a reaprendizagem é possível 

se o conteúdo foi realmente aprendido de maneira significativa. Se, por acaso, houver uma 

perda total de significados, provavelmente, a aprendizagem foi mecânica (sem a presença de 

um subsunçor para ancoragem do novo conhecimento) e não significativa. 

O autor Moreira (2011) aponta, em seu trabalho, as naturezas e os tipos da aprendizagem 

significativa. No que diz respeito à natureza de como aprender significativamente, esta pode se 

dar de forma subordinada, superordenada e combinatória.  

A forma subordinada ocorre quando as novas informações adquirem significados 

através da interação com subsunçores mais gerais (esta maneira é a mais comum de ocorrer), 

podemos citar, por exemplo, o estudo das características da baleia, que neste caso trata-se da 

nova informação e o aluno já possui subsunçores sobre classe de mamíferos.   

A aprendizagem superordenada diz respeito ao conceito potencialmente significativo, 

ou seja, a nova informação é mais geral do que o subsunçor presente na estrutura cognitiva do 

aprendiz. Neste caso, podemos citar, por exemplo, o estudo e aprendizado do alfabeto como 

nova informação quando o aluno, possivelmente, possui subsunçor sobre as vogais.   

A forma combinatória, por sua vez, trata-se da aprendizagem de conceitos que não tem 

relação com subsunçores específicos, mas com o conteúdo geral presente na estrutura cognitiva. 

A nova informação não é assimilada nem por subordinação, nem por superordenação. É o que 

ocorre quando o sujeito possui conhecimento prévio sobre Ciências e conhecimento prévio 

sobre tecnologia como conceitos específicos, onde ocorrerá uma combinação entre as 

informações possibilitando o entendimento sobre a relação entre Ciência e Tecnologia (CT). 

Outro ponto a ser destacado, nessa abordagem da aprendizagem significativa, diz 

respeitos aos tipos da aprendizagem neste processo cognitivo, podendo ser, representacional, 

de conceito ou proposicional.  

Na aprendizagem significativa do tipo representacional ocorre a atribuição de 

significados a determinados símbolos (palavras) de forma concreta, como, por exemplo, a 

significação da palavra “Bola”. Já Aprendizagem significativa do tipo de conceito ocorre 

quando o sujeito, após a aprendizagem representacional, atribui significado ao símbolo, a partir 

do contato e da interação com outras pessoas, como, por exemplo, a diferenciação dos tipos de 

bola, como bola de futebol, de beisebol etc., a partir das cores, tamanhos e outras características. 



26 

 

  

Por fim, o tipo de aprendizagem proposicional ocorre quando o sujeito considera além das 

palavras isoladas, visando aprender o significado das ideias. É uma combinação e relação de 

várias palavras, de forma a produzir uma nova preposição, a fim de unir os significados 

conotativo e denotativo da palavra. Por exemplo, na frase “A bola é vermelha e bonita”, o 

conceito vermelha é sentido real e bonita refere-se ao sentido figurado. 

Para que ocorra a aprendizagem significativa, Ausubel impõe duas condições: i) o 

material de aprendizagem deve ser potencialmente significativo, ou seja, deve ter significação 

lógica que possibilite que o aprendiz relacione subsunçores existentes na sua estrutura cognitiva 

com o material e atribua a este o próprio significado, superando a possível situação do alunado 

não possuir conhecimento prévio adequado; e ii) a disposição para aprendizagem por parte do 

aprendiz, o aluno deve querer aprender e relacionar os conhecimentos de forma não arbitrária 

e não literal. Vale ressaltar que este processo significativo de aprendizagem é construído de 

forma gradual e depende dos significados atribuídos pelo aluno e pelo professor aos novos 

conhecimentos, podendo ser um processo longo (MOREIRA, 2011). 

 Neste contexto, Moreira (2011) destaca dois tipos de aprendizagem que podem 

direcionar (ou não) para a construção de significados, relacionados a como o aprendiz recebe a 

nova informação (novo conhecimento), são estes: aprendizagem receptiva,  o sujeito recebe as 

informações em sua forma final (leis, um poema, um teorema geométrico, etc.); e a 

aprendizagem por descoberta, o sujeito descobre o que irá aprender, a realização de uma prática 

experimental, por tentativa e erro, ou a realização de uma tarefa durante um jogo didático, por 

exemplo. 

Apontamos aqui um questionamento nosso: segundo a teoria da aprendizagem 

significativa, como são formados estes subsunçores na estrutura cognitiva do aprendiz? 

Destaca-se que, no processo da aprendizagem significativa, devemos considerar os subsunçores 

como conhecimentos prévios relevantes, que não obrigatoriamente devem ser um só conceito, 

podendo ser formados a partir da própria aprendizagem mecânica ou do uso de organizadores 

prévios8. Estes últimos são, na maioria das vezes, apresentados pelo docente como meio de 

produzir subsunçores provisórios e podem ser do tipo comparativo, utilizados quando o 

aprendiz já possui certa familiaridade com o conceito novo, objetivando auxiliar o sujeito a 

integrar novos conhecimentos à sua estrutura cognitiva, apontando, explicitamente, as 

principais diferenças e similaridades entre conceitos já vistos com os que estão sendo 

                                                 
8 Recurso instrucional que pode ser utilizada pelo professor, a fim de organizar os subsunçores pré-existentes na 

estrutura cognitiva do aluno, para posteriormente apresentar um novo assunto a ser ancorado ao subsunçor, 

como, por exemplo, o uso de textos introdutórios (MOREIRA, 2011). 
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apresentados;  ou do tipo expositivo, quando o aprendiz não tem familiaridade com o que está 

sendo apresentado. Neste caso, faz-se uma “ponte” entre o que o sujeito sabe com o que ele 

deveria saber, a fim de se apresentar um material potencialmente significativo, podendo ser um 

texto introdutório que relacione conceitos já trabalhados com as novas informações, por 

exemplo. 

Na estrutura cognitiva do indivíduo, estes subsunçores, para o autor que fazemos 

referência, envolvem-se em dois processos dinâmicos denominados: diferenciação progressiva 

e reconciliação integradora. A diferenciação progressiva refere-se a atribuição de novos 

significados a um subsunçor já existente, já na reconciliação integradora, trata-se da eliminação 

de diferenças entre os subsunçores pré-existentes e integração de significados, a fim de torná-

los consistentes e superordenados. Estes processos são ditos como necessários à construção e 

evolução dos processos cognitivos. 

A visão de Ausubel sobre os subsunçores, mencionado anteriormente, nos diz que se 

possível fosse isolar uma única variável que mais influencia a aprendizagem, seria os 

conhecimentos prévios já existentes na estrutura cognitiva do sujeito.  

Neste ponto, cabe destacar que os conhecimentos prévios, ou subsunçores, descritos por 

David Ausubel, são facilitadores para aprendizagem significativa mesmo que esta não seja uma 

aprendizagem aceita pela comunidade científica ou pelo contexto inserido. Podendo ainda ser, 

estes conhecimentos prévios ou subsunçores, bloqueadores da aprendizagem, neste caso, 

denominados de concepções alternativas, que são resistentes a mudança conceitual por serem 

significativos. 

As principais ideias destacadas aqui sobre Aprendizagem Significativa estão 

representadas no mapa conceitual da Figura 1, a seguir. 



28 

 

  

Figura 1 - Mapa Conceitual sobre aprendizagem significativa segundo Ausubel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

2.3 METODOLOGIAS ALTERNATIVAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E 

MATEMÁTICA 

Como apresentado anteriormente, uma das estratégias necessárias para a efetivação de 

uma aprendizagem significativa, sendo um dos pressupostos da própria teoria, refere-se ao 

material que é apresentado para o aluno durante o processo de ensino-aprendizagem. Este 

material, muitas vezes, é resultado das concepções metodológicas utilizadas pelo docente em 

seu dia-a-dia. Com isto, as metodologias diferentes das convencionais podem ser consideradas 

instrumentos potencialmente significativos para o processo de ancoragem de novos 

conhecimentos e até mesmo a consolidação de subsunçores na estrutura cognitiva do aprendiz 

(MOREIRA, 2011). 

Na perspectiva de Moran, Masetto e Behrens (2006), quando falamos no contexto 

educacional moderno e tecnológico, o professor deve desenvolver metodologias de ensino que 

incentivem a participação dos alunos para que tenham uma boa aprendizagem e produzam uma 

relação de interação, baseada na pesquisa, no debate e no diálogo. É importante destacar o 

diálogo como instrumento valioso a ser considerado na relação para conosco, para com os 
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outros e com a realidade, a fim de um processo formativo que trabalhe na perspectiva dos níveis 

mais elaborados de interpretação e sistematização (ALARCÃO, 2011). 

Segundo Pontes et al. (2008), como destacado previamente, entre as diversas causas que 

prejudicam o Ensino de Ciências, podemos citar: os poucos professores qualificados, a falta de 

contextualização no ensino que, por sua vez, deveria ser responsável por relacionar conceitos e 

realidade, e, ainda, a falta de ensino experimental, instrumento de contribuição para o interesse 

dos alunos pela disciplina. Devemos destacar ainda, o uso de metodologias auxiliadoras para a 

consolidação dos conceitos trabalhados em aula, e não algo complexo ao entendimento dos 

alunos ou que não contribuam em nada para efetivação daquele aprendizado, conforme descrito 

por Duarte (2001, p. 98), a seguir: 

 

Se o conteúdo escolar estiver além dela, o ensino fracassará porque a criança é ainda 

incapaz de apropriar-se daquele conhecimento e das faculdades cognitivas a ele 

correspondentes. Se, no outro extremo, o conteúdo escolar se limitar a requerer da 

criança aquilo que já se formou em seu desenvolvimento intelectual, então o ensino 

torna-se inútil, desnecessário, pois a criança pode realizar sozinha a apropriação 

daquele conteúdo [...]. 
 

Já é sabido que nós, seres humanos, estamos em constantes transformações e envolvidos 

em processos contínuos de evolução. O nosso “Ensinar” também deve ser arraigado desta 

evolução do conhecimento, baseado em mudanças, como seres pensantes e reflexivos diante da 

vida em sociedade. Essas mudanças podem ser caracterizadas como prazerosas ou não de 

acordo com as ações executadas pelo educador. 

Nesse sentido, o papel do professor e suas metodologias apresentam grande influência 

no comportamento do aluno e que, diante disso, a reflexão daquele sobre sua própria prática 

torna-se indispensável (LORENZATO, 2006). Se os alunos não aprenderam do modo como 

foram ensinados até então, será necessário criar outras formas de construção da aprendizagem, 

isto é, além do domínio do conteúdo a ser ensinado, a utilização de metodologias adequadas 

auxilia a construção das aprendizagens. Desta forma, é necessário, ao professor, além de uma 

epistemologia dos conteúdos, uma epistemologia dos sistemas de representação (GROSSI, 

2003). 

Segundo Nunes e Adorni (2010), para que os alunos participem ativamente é 

indispensável também que as instituições de ensino priorizem condições para a ocorrência de 

um aprendizado significativo. Com isto, os alunos serão motivados a aprender e fazer as suas 

próprias relações entre conteúdo e o seu cotidiano. Em contraponto, o aprendiz, como o não 
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responsável pela ação, é comumente tratado como mero ouvinte das informações que o 

professor expõe, o que gera muitas críticas a este ensino tradicional (GUIMARÃES, 2009). 

Vale ressaltar aqui que os avanços científicos e tecnológicos devem ser grandes 

auxiliares nessa proposta de desenvolvimento de MAs. Isto exige do professor a busca de 

metodologias de ensino cada vez mais modernas e diligentes. Por sua vez, reflete diretamente 

no trabalho docente, exigindo uma formação inicial e continuada que aborde novas perspectivas 

e concepções de ensino, a fim de proporcionar a estes profissionais em atuação uma reflexão 

sobre a sua própria prática a partir da utilização de materiais alternativos.  

Reafirmando o que defende Freire (2015, p. 24) “a reflexão crítica sobre a prática se 

torna uma exigência da relação Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir virando blá-blá-blá e 

a prática, ativismo”. Destacamos, então, a necessidade da criação de metodologias 

diferenciadas da convencional por professores das áreas, mencionadas anteriormente, por serem 

estas consideradas como tradicionais e desvinculadas do dia-a-dia e da realidade em que os 

alunos se encontram.  

É importante destacar que os instrumentos utilizados na prática educativa são de 

extrema importância para a formação de significados social, político e cultural dos conteúdos 

programáticos propostos pelo PCNEM. 

 

Os instrumentos usados durante todo este processo são de extrema importância para 

construção e reprodução de visão de mundo, para formação de cidadãos efetivamente 

participativos e estimulados. Partindo-se deste ponto é visível a necessidade de 

adequações didáticas de ensino/aprendizagem que alcancem a tais expectativas, 

criando condições que permitam interconexões com o processo educacional e a 

evolução de recursos tecnológicos como meios para alcançar uma aprendizagem 

diferenciada e significativa (FINGER, SILVEIRA, PINHEIRO, 2008, não paginado). 
 

Desta forma, as MAs utilizadas pelo docente em sala de aula surgem como ferramenta 

mobilizadora que influencia diretamente na motivação e entendimento discente quanto o seu 

papel de aprendiz. A seguir, destacamos alguns autores que abordam, em seus trabalhos, 

aspectos relacionados às MAs, como auxílio no processo de ensino-aprendizagem, a partir de 

jogos didáticos, do uso da música, da experimentação, da utilização de tecnologias da 

informação e comunicação (TICs), propostas interdisciplinares, do uso de analogias, 

finalizando com a utilização de mapas conceituais.     

2.3.1 Jogos Didáticos  

Sobre os Jogos didáticos podemos citar o trabalho de Kishimoto (1998), que defende o 

jogo como um agente de aprendizagem e um aliado na prática do ensino por colocar o aluno 
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diante de situações lúdicas e diferentes daquelas a que estão habituados. Reafirmando que o 

lúdico é um importante instrumento que pode ser utilizado pelo professor, que atua como 

mediador. 

Para entendermos a definição do Jogo, consideramos as palavras de Soares (2008, p. 4), 

nas quais o autor, no tópico “Jogo, atividade lúdica, brincadeira e brinquedo”, concluiu que: 

 
Jogo é o resultado de interações linguísticas diversas em termos de características e 

ações lúdicas, ou seja, atividades lúdicas que implicam no prazer, no divertimento, na 

liberdade e na voluntariedade, que contenham um sistema de regras claras e explícitas 

e que tenham um lugar delimitado onde possa agir: um espaço ou um brinquedo. 

 

A partir das palavras do autor, acima citado, entendemos os jogos como uma ferramenta 

de interação entre os envolvidos e que valoriza, ao mesmo tempo, a individualidade a partir dos 

sentimentos de prazer durante a realização da atividade. Tais sentimentos podem ser resultado 

do produto da motivação em participar de uma atividade diferente do convencional.  

Destacamos, então, que não se pode propor o uso de jogos didáticos de qualquer forma, 

é necessário que haja um planejamento de toda a prática, assim como qualquer metodologia 

utilizada em sala. O trabalho de Cunha (2012, p. 92) contribui com a nossa discussão, trazendo 

alguns referenciais teóricos e aspectos pedagógicos que devem ser levados em consideração 

quando se pretende desenvolver atividades com jogos didáticos nas aulas de Química. 

Acreditamos que tais referenciais teóricos e aspectos pedagógicos também possam ser 

utilizados em outras disciplinas da área de Ciências da Natureza e Matemática, pois, segundo a 

autora, “os professores podem utilizar jogos didáticos como auxiliares na construção dos 

conhecimentos em qualquer área de ensino” (CUNHA, 2012, p. 92).  

Destaca-se a necessidade do professor ter objetivo claro de ensino para fazer uma boa 

escolha de qual jogo utilizar, visto que um jogo pode auxiliar os docentes em seu planejamento 

e, posteriormente, na sua prática para apresentar um conteúdo programado, ilustrar aspectos 

relevantes do conteúdo, avaliar conteúdos já desenvolvidos, revisar e/ou sintetizar pontos ou 

conceitos importantes do conteúdo, destacar e organizar temas e assuntos relevantes, integrar 

assuntos e temas de forma interdisciplinar, contextualizar conhecimentos, entre outros 

(CUNHA, 2012, p. 95).  A autora destaca ainda, no contexto, o docente como gerador de 

situações estimuladoras para aprendizagem “o jogo didático ganha espaço como instrumento 

motivador para a aprendizagem de conhecimentos Químicos, à medida que propõe estímulo ao 

interesse do estudante” (CUNHA, 2012, p. 92). 

Sobre os aspectos que devem ser analisados na escolha do jogo, deve-se considerar:  
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O motivacional – ligado ao interesse do aluno pela atividade (equilíbrio entre a função 

lúdica e função educativa); e o de coerência – ligado à totalidade de regras, dos 

objetivos pedagógicos e materiais utilizados para o seu desenvolvimento em sala de 

aula (CUNHA, 2012, p. 95). 

 

Tais aspectos favorecem o equilíbrio entre os objetivos lúdico e didático que devem ser 

pré-estabelecidos, a fim da realização da atividade diferente do convencional e que vise uma 

aprendizagem significativa. 

Como forma de contemplar o que está sendo discutido neste ponto, citamos o trabalho 

de Grando (2001, apud MORATORI, 2003, p. 13) que reúne e discute diversas vantagens e 

desvantagens sobre a inserção de jogos no contexto de ensino e aprendizagem, sendo as 

vantagens: fixação de conceitos, introdução e desenvolvimento de conceitos, estratégias de 

resolução de problemas, tomada de decisões e avaliação, significação, prática interdisciplinar, 

participação ativa do aluno na construção do seu próprio conhecimento, socialização entre os 

alunos, motivação para os alunos, criatividade, senso crítico, participação, competição, 

observação, prazer em aprender e a possibilita do professor diagnosticar alguns erros de 

aprendizagem quanto às atitudes e às dificuldades dos alunos. Já as desvantagens, quando os 

jogos não atingem a dimensão educativa, podem ser pontuadas como: caráter puramente 

aleatório, o tempo gasto exagerado, as falsas concepções, a perda da “ludicidade”, a coerção do 

professor, a dificuldade de acesso e disponibilidade de material sobre o uso de jogos no ensino, 

entre outros.  

Citamos como trabalho que envolve os jogos didáticos com MAs o de Domingos e 

Recena (2010), que desenvolveram uma pesquisa objetivando avaliar a influência do 

planejamento e elaboração de jogos didáticos por alunos do Ensino Médio de uma escola 

pública de Dourados-MS na construção de conhecimentos científicos de tópicos de Química 

Orgânica, especificamente funções oxigenadas e nitrogenadas. As autoras inferiram que a partir 

da realização da atividade houve a oportunidade, para os alunos, de reestruturação dos 

esquemas de assimilação e acomodação no processo de ensino-aprendizagem, possibilitando a 

construção dos conhecimentos em Química. Além disso, foi possível perceber que houve 

interesse, por parte dos alunos, em buscar novas informações e de resgatar conceitos prévios, 

promovendo relacionamentos com conhecimentos já incorporados, fato que, para nós, é um 

bom indicador da ocorrência de aprendizagem significativa. Destaca-se ainda que o jogo entra 

como uma ferramenta pedagógica que representa um acesso a mais no desenvolvimento 

cognitivo, sendo uma proposta de aula que envolve entretenimento, integração e disciplina no 

processo de construção de conhecimentos. 
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No trabalho de Zanon, Guerreiro e Oliveira (2008), citado anteriormente neste trabalho, 

que discute as etapas de projeto, produção, aplicação e avaliação da proposta do jogo Ludo 

Químico para o ensino de nomenclatura dos compostos orgânicos, os autores destacam que a 

partir da realização da atividade foi possível o favorecer da aquisição de conhecimento em clima 

de alegria e prazer. Além de destacar que o professor, da turma participante da pesquisa, citou 

que o “jogo pelo jogo” nem sempre traz resultados positivos para o processo educativo, como 

a competitividade excessiva, reafirmando as desvantagens do uso do jogo quando não atinge o 

aspecto didático, citado por Grando (2001, apud MORATORI, 2003, p. 13). 

Apresentamos ainda como trabalho que discute sobre a relevância do uso de jogos 

didáticos no ensino e que fazem pouca referência a concepção docente, por não possuírem este 

foco, a escrita dos autores Menezes et al. (2012) que discorrem sobre a criação de um jogo 

lúdico, intitulado “Memória Periódica”, e aplicação a alunos da primeira série do ensino médio 

de uma escola de rede pública do município de Apodi, que tem como objetivo a importância do 

jogo na aprendizagem. Os autores destacaram, a partir dos resultados, que o jogo em questão 

contribui significantemente para o processo de construção do conhecimento do aluno, como 

mediador da aprendizagem significativa, sendo uma alternativa para facilitar o aprendizado do 

aluno, e que o jogo torna-se uma forma divertida e diferente de aprender, como fonte de prazer 

e descoberta para o aluno.  

Percebemos a relevância do uso de jogos didáticos para o auxílio no processo de ensino-

aprendizagem da área de Ciências da Natureza e Matemática e como uma ação inovadora que 

possibilita a motivação e o envolvimento dos discentes em seu processo de construção de 

conhecimento. É possível identificar, durante as aulas em que se utilizou esta metodologia, a 

mobilização e o envolvimento de todos, em uma mistura de entusiasmo e concentração: atentos 

a quaisquer possíveis erros e dificuldades e a sua rápida superação. Tais inferências são 

pautadas na experiência da autora.  

Assim, vimos nesta seção diversos exemplos de trabalhos que citam o uso de jogos como 

uma ferramenta de auxílio ao fazer docente. Percebemos a sua relevância para a significação 

da aprendizagem segundo as opiniões dos autores citados e de seus resultados com foco, apenas, 

em preposições de jogos e de sua avaliação para o ensino-aprendizagem. Isto justifica 

novamente a proposta do nosso estudo, que apresenta como um dos objetivos abordar as 

opiniões dos docentes sobre o uso dessa metodologia em sala de aula.  
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2.3.2 O uso da música  

 O uso da música, citado no trabalho de Silveira e Kiouranis (2008), é defendida como 

uma proposta alternativa para conectar os saberes cotidianos e o conhecimento científico. 

Tendo como intenção fazer com que os alunos tenham contato com os assuntos estudados de 

uma maneira prazerosa, motivando-os e desmitificando a ideia de que as Ciências da Natureza 

e Matemática envolvem matérias chatas.  

 

[...] A presença da música na vida das pessoas é incontestável. Em muitas culturas 

vem acompanhando a história da humanidade e se fazendo presente em diferentes 

continentes. Ela é uma forma de expressão artística, tanto no campo popular, como no 

erudito. A linguagem musical faz-se presente especificamente no Brasil, em suas 

diversas classes sociais e também nas diferentes manifestações religiosas [...] 

(GODOI, 2011, p. 7). 

 

 A música no ensino das disciplinas das áreas de Ciências da Natureza e Matemática, 

assim como outras MAs, torna-se um instrumento que possibilita uma relação direta do 

conteúdo com as características culturais dos alunos, envolvendo as suas expressões culturais e 

possibilitando, ao docente, a observação de como estes fatores influenciam no seu processo 

educacional. Para Loureiro (2001, p. 18) “a música está presente no cotidiano escolar de nossas 

crianças e jovens. Ela está presente em todo e qualquer lugar, pois vem ocupando cada vez mais 

espaços no cenário social da vida contemporânea”. A partir disso, justificamos a utilização 

dessa metodologia alternativa no ensino da área em estudo como ferramenta potencialmente 

significativa.  

Segundo Oliveira, Rocha e Francisco (2008, p. 2), podemos entender o uso da música 

como uma atividade lúdica, no processo educativo, por proporcionar o aumento de um 

conhecimento específico e ser um elemento de aprendizagem cultural. Ressaltamos ainda o uso 

da música por projetos escolares, com um período de tempo maior de execução e que vai além 

do uso em uma aula, objetivando a construção de conhecimento de um conteúdo em específico. 

Para Krakovics (2000 apud LOUREIRO, 2001, p. 19) “A música é cada vez mais usada para 

alfabetizar, resgatar a cultura e ajudar na construção do conhecimento de crianças carentes. 

Projetos que envolvem a música na integração social se espalham por todo o país e são 

exemplos de sucesso”. O trabalho com a música em projetos mostraram o potencial desta no 

processo de integração social e de construção da identidade, sendo uma ferramenta 

potencialmente significativa que vai além da sala de aula, permitindo a integração dos 

envolvidos na sociedade.  
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No trabalho de Silveira e Kiouranis (2008) é discorrido sobre o desenvolvimento de um 

projeto sobre o uso da música no ensino de Química, por meio de minicursos realizados em 

eventos de Química e Ensino de Química. Os autores apontaram que os professores e alunos, 

envolvidos na pesquisa, manifestaram interesse sobre o poder de reflexão do uso da música no 

processo de interpretação da realidade química, pois “a música e a letra podem ser uma 

importante alternativa para estreitar o diálogo entre alunos, professores e conhecimento 

científico, uma vez que abordam temáticas com grande potencial de problematização e está 

presente de forma significativa na vida do aluno” (SILVEIRA; KIOURANIS, 2008, p. 29).  

No trabalho de Francisco Junior e Lauthartte (2012) é descrita uma atividade 

desenvolvida com estudantes de ensino médio de uma escola pública da cidade de Porto 

Velho/RO, em que, após o estudo de funções orgânicas, foram solicitadas paródias como forma 

de avaliação. Os autores inferem que a música é pouco utilizada como ferramenta para o ensino 

de Química, conforme os poucos trabalhos encontrados sobre o tema. Destacam ainda que a 

partir da utilização dessa ferramenta, como forma de avaliação, foi possível perceber alguns 

problemas conceituais e a elevada criatividade na elaboração de algumas paródias, bem como 

o aumento da expressividade para a apresentação em público. 

 Nos trabalhos de Pye (2004) e Martins et al. (2009 apud FRANCISCO JUNIOR; 

LAUTHARTTE, 2012), o uso da música é interessante tanto para os docentes como para os 

discentes, uma vez que além de influenciar na melhora da participação dos alunos, por meio do 

uso de paródias sobre letras de músicas conhecidas, possibilita aos alunos realizarem uma 

atividade de modo a se tornarem mais espontâneos, sendo esta uma excelente ferramenta para 

o desenvolvimento motor, afetivo e cognitivo.  

Barros, Zanella e Araújo-Jorge (2013) apresentam uma investigação dos possíveis usos 

da música popular brasileira por professores das disciplinas de Ciências Naturais e Biologia, 

realizado em escolas de educação básica. Os autores inferiram que a música é um recurso 

didático com caráter lúdico para instaurar um processo significativo e instigador no ensino de 

Ciências Naturais e de Biologia, sendo um instrumento facilitador do processo ensino-

aprendizagem, no qual os professores poderão aproximar o conhecimento artístico do 

conhecimento científico, que mesmo a música não ilustrando visualmente o conteúdo que pode 

ser explorado, ela é capaz de aproximar o aluno com o tema, de forma prazerosa.   

Como vantagens ao uso da música em aulas de Ciências, citamos ainda, com base no 

trabalho de Barros, Zanella e Araújo-Jorge (2013), o fato de ser uma alternativa de baixo custo 

e uma ocasião para o aluno estabelecer relações interdisciplinares, além de ser uma atividade 
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lúdica, como defendido por Oliveira, Rocha e Francisco (2008), por ir além da educação formal 

como uma categoria de atividade cultural.  

Silveira e Kiouranis (2008) destacaram ainda que a música tratada apenas como um 

instrumento de memorização perderá seu potencial articulador entre a emoção, motivação e a 

aprendizagem, e as atividades desenvolvidas em seu trabalho apontam que o uso da música na 

disciplina de Química não é entendida como uma estratégia de ensino das mais recomendadas, 

porém, é útil na interpretação de mensagens do cotidiano que têm significado científico, social 

e tecnológico. 

Acreditamos no uso da música como metodologia alternativa que pode contribuir na 

construção de conhecimento significativo por ser possível despertar nos alunos o interesse e a 

compreensão dos conceitos da área em estudo, antes tida como maçante. Destacamos aqui as 

palavras de Ferreira (2010, p.13, apud FERREIRA, 2015, p. 22) quando descreve que:    

 

Valerá muito ao professor utilizar a música em suas aulas, mas é preciso dedicar-se 

ao seu estudo, procurando compreendê-la em sua amplitude, desenvolvendo o 

prazeroso de sempre escutar os mais variados sons em suas combinatórias infinitas, 

com “ouvidos atentos”, e também ler o que for possível a respeito. Se tiver a 

oportunidade de praticar música melhor ainda, pois seu domínio se ampliará e o 

próprio professor passará a ter mais discernimento para elaborar trabalhos mais bem 

adaptados à realidade de seus alunos.  

  

Destacamos então, o necessário planejamento de toda a prática, a fim de se obter as 

vantagens do uso da música e o reconhecimento docente como sujeitos mediadores de cultura 

dentro do processo educativo, fundamentais para que ocorra o processo de ensino-

aprendizagem, visando os alunos como sujeitos da aprendizagem significativa, a partir de 

práticas inovadoras. 

As discussões, neste tópico, nos afirmam que o uso da música é uma metodologia viável 

como um instrumento potencialmente significativo, como já mencionado, e de valorização 

cultural por estar diretamente presente no cotidiano dos alunos. Ressaltamos a importância da 

valorização desta metodologia como estratégia de ensino para área em estudo, possibilitando a 

superação do entendimento de que as disciplinas da área de Ciências da Natureza e Matemática 

são cansativas e tediosas e passarem a ser vistas como interessantes e animadas. Citamos neste 

tópico alguns trabalhos de referência sobre o uso desta metodologia como sugestão para a 

apropriação sobre o tema, destacamos ainda que tais trabalhos são relevantes, porém, se limitam 

a avaliação da sua utilização, vantagens e desvantagens para o processo de ensino-

aprendizagem.      
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2.3.3 Experimentação 

O início do uso de experimentações no Ensino de Ciências, não só no Brasil, mas em 

todo o mundo, tinha o objetivo de formar cientistas. Era preciso entre outras capacidades, 

aprender a observar e registrar dados, pensar de forma científica e possuir habilidades de 

manuseamento de instrumentos laboratoriais (GALIAZZI et al., 2001). Com o passar dos anos 

e as mudanças curriculares no ensino, esses objetivos foram mudando. Hoje, as abordagens 

experimentais são vistas, em sua maioria, como complemento das aulas teóricas, no qual os 

alunos possam ter um conhecimento mais abrangente do conteúdo teórico (LIMA; GARCIA, 

2011).  

Essas aulas, embora, na maioria das vezes, aconteçam pouco em sala de aula, são vistas 

pelos professores como uma solução para o déficit no Ensino de Ciências, onde o aluno possa 

se envolver nas investigações científicas, desenvolver habilidades e capacidades de resolver 

problemas do seu cotidiano e aumentar sua compreensão quanto aos conceitos básicos da 

ciência. Estas observações são reafirmadas no trabalho de Galiazzi et al. (2001) ao discorrer 

que mesmo tendo grande importância no ensino, as atividades experimentais têm pouca 

frequência nas escolas. 

Sobre a experimentação como proposta metodológica docente, podemos citar o trabalho 

de Freire (2015), que afirma que a teoria não existe sem a prática. 

[...] se pode afirmar ser tão errado separar prática da teoria, pensamento de ação, 

linguagem de ideologia, quanto separar ensino de conteúdos de chamamento ao 

educando para que se vá fazendo sujeito do processo de aprendê-los. Numa 

perspectiva progressista o que devo fazer é experimentar a unicidade dinâmica entre 

o ensino do conteúdo e o ensino de que é e de como aprender. É ensinando matemática 

que ensino também como aprender e como ensinar, como exercer a curiosidade 

epistemológica indispensável à produção do conhecimento (FREIRE, 2015, p. 47).  

 

Destacamos, a partir das citação de Freire (2015), que o processo de experimentação 

pode perdurar todo o processo do trabalho docente, desde a elaboração e planejamento da aula 

até a execução da mesma, tratando, então, da experimentação relacionada ao próprio fazer 

docente. Também se faz necessário discutirmos a experimentação como uma metodologia que 

objetiva a comprovação de teorias, por meio do método científico, para a consolidação de 

paradigmas, contribuindo diretamente com o processo de ensinar e aprender, a fim da superação 

da experimentação do tipo “receita” e da valorização da experimentação com observações, 

pautada no corpo teórico e capaz de gerar divergências entre o que o aluno percebeu e o que o 

professor espera que se obtenha. Mesmo frente a esta necessidade, o que observamos é uma 
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resistência ou dificuldade no uso de atividades experimentais como metodologia alternativa, 

conforme apresentado no trabalho de Araújo; Abib (2003, p. 177):  

 

[...] apesar da pesquisa sobre essa temática revelar diferentes tendências e 

modalidades para o uso da experimentação, essa diversidade, ainda pouco analisada e 

discutida, não se explicita nos materiais de apoio aos professores. Ao contrário do 

desejável, a maioria dos manuais de apoio ou livros didáticos disponíveis para auxílio 

do trabalho dos professores consiste ainda de orientações do tipo “livro de receitas”, 

associadas fortemente a uma abordagem tradicional de ensino [...]  

 

Ressaltamos as indispensáveis discussões, no âmbito escolar, sobre a relevância da 

utilização dessa metodologia alternativa, com intuito de superar o contexto descrito na citação 

acima. Acreditamos que somente a partir de discussões sobre o tema será possível conscientizar 

e mobilizar os docentes quanto às vantagens educacionais no processo de ensino-aprendizagem 

que esta pode oferecer. 

Na Escola, a experimentação pode ter diversas funções tais como: ilustrar um princípio, 

desenvolver atividades práticas, testar hipóteses ou investigação (IZQUIERDO; SANMARTÍ; 

ESPINET, 1999, apud GUIMARÃES, 2009).  Tais afirmações vão ao encontro das palavras de 

Gomes; Borges; Justi (2008, p. 188) de que “um modelo útil e produtivo é aquele que permite 

aos estudantes formular previsões e propor explicações para os fenômenos que observam”. 

Neste caso, a experimentação vai muito além da repetição de ações direcionadas pelo docente, 

sendo uma proposta que permite a compreensão dos assuntos de natureza da atividade científica 

e as dimensões do Ensino de Ciências, conforme as palavras de Hodson (1992, p. 549): 

 

São atividades nas quais os estudantes utilizam os processos e métodos da Ciência 

para investigar fenômenos e resolver problemas como meios de aumentar e 

desenvolver seus conhecimentos, e fornecem um elemento integrador poderoso para 

o currículo. Ao mesmo tempo, os estudantes adquirem uma compreensão mais 

profunda da atividade científica, e as investigações tornam-se um método tanto para 

aprender Ciência como aprender sobre a Ciência.  

 

Entendemos, então, a experimentação como ferramenta potencialmente significativa 

para o ensino-aprendizagem da área Ciências da Natureza e Matemática, podendo ser vista 

como um instrumento que contribui com a prática docente, objetivando a formação de cidadãos 

críticos e reflexivos. Cidadãos estes, que não apenas reproduzem ideias e pensamentos prontos 

e acabados com paradigmas, mas também os constrói. Neste caso, os alunos são formados para 

investigar as causas e os fenômenos que os rodeiam, seja no ambiente escolar ou fora dele, a 

fim do seu desenvolvimento político, cultural e social.  
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Sobre o papel da educação científica, que estamos discutindo entrelinhas, este está 

diretamente relacionado com as práticas de experimentação da teoria. Zancan (2000, p. 6) 

discorre que: 

 

A educação deve habilitar o jovem a trabalhar em equipe, a apreender por si mesmo, 

a ser capaz de resolver problemas, confiar em suas potencialidades, ter integridade 

pessoal, iniciativa e capacidade de inovar. Ela deve estimular a criatividade e dar a 

todos a perspectiva de sucesso. 

 

Pautados na citação acima, afirmamos ainda que o uso da experimentação é uma 

metodologia que valoriza o trabalho em grupo como oportunidade de construir conhecimento 

em conjunto a outros indivíduos, a partir das decisões tomadas e ações desenvolvidas no 

processo de aprendizagem, valorizando o seu individual ao mesmo tempo que valoriza a sua 

construção em equipe.  

Bevilacqua e Coutinho-Silva (2007) descrevem uma metodologia de Ensino de Ciências 

pautada na experimentação, no trabalho em grupo e na aprendizagem entre os alunos. Aplicada 

em turmas de 5ª série do Ensino Fundamental, nos anos de 2005 e 2006, a ação reafirmou que 

“a realização de experimentos, em Ciências, representa uma excelente ferramenta para que o 

aluno faça a experimentação do conteúdo e possa estabelecer a dinâmica e indissociável relação 

entre teoria e prática” (BEVILACQUA; COUTINHO-SILVA, 2007, p. 85). Ainda neste 

trabalho, os autores inferiram que as atividades experimentais são ferramentas preciosas para o 

Ensino de Ciências.  

Na escrita de Guimarães (2009), já citado neste trabalho, o autor trata de uma 

experiência com alunos da 1ª série do Ensino Médio, utilizando o laboratório como espaço de 

investigação, destacando que para realizar atividades experimentais a partir de projetos, deve 

existir o apoio da direção, coordenação, pais e alunos e que esta atividade demanda tempo, além 

de que a motivação dos alunos não irá acontecer apenas pela inserção dos discentes em 

atividades práticas, é necessário a reflexão em torno de ideias e o confronto com problemas.  

Oliveira (2010) discute, em seu trabalho, as principais contribuições das aulas 

experimentais, suas implicações no Ensino de Ciências, elencando algumas das possíveis 

contribuições das atividades experimentais para o processo de ensino-aprendizagem, como: o 

uso da atividade experimental para motivar e despertar a atenção dos alunos, desenvolver a 

capacidade de trabalhar em grupo, desenvolver iniciativa pessoal e a tomada de decisão, 

estimular a criatividade, aprimorar a capacidade de observação e registro de informações, 

aprender a analisar dados e propor hipóteses para os fenômenos; aprender conceitos científicos, 

detectar e corrigir erros conceituais dos alunos, compreender a natureza da ciência e o papel do 
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cientista em uma investigação, compreender as relações entre ciência, tecnologia e sociedade e 

aprimorar habilidades manipulativas. A autora discorre sobre os principais tipos de abordagens 

das atividades experimentais (demonstração, verificação e investigação) pautada no trabalho de 

Araújo e Abib (2003, p. 147) e ressalta ainda que “para que o professor possa explorar 

adequadamente todas as suas potencialidades é importante que ele compreenda suas diferenças 

e saiba quando e como aplicá-las”. 

O uso da experimentação no trabalho docente pode ser entendida como uma decisão por 

aulas motivadoras e ao mesmo tempo facilitadora de aprendizagem que depende, entre outras 

condições, do planejamento docente para a sua execução. Sabemos das limitações das escolas 

de redes públicas quanto aos espaços reservados para as aulas práticas em laboratórios e 

destacamos, neste ponto, a utilização de materiais alternativos para a realização de práticas 

experimentais que estejam relacionadas ao cotidiano. Além do mais, entendemos o processo 

experimental com aspectos que vão além do laboratório, como já citado neste tópico. Por fim, 

podemos ainda citar como atividades experimentais não vinculadas a um laboratório, o 

planejamento e desenvolvimento de aulas por alunos licenciandos sobre a área em formação 

que pode ser uma atividade sugerida pelos docentes, como avaliação de aprendizagem, ou 

durante o estágio supervisionado obrigatório nos cursos de licenciatura.      

2.3.4 Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), segundo Santos (2014), são 

conjuntos tecnológicos utilizados de forma integrada, capazes de atingir o objetivo comum: 

informar e comunicar.  

Miranda (2007, p. 43) em seu trabalho, ao clarificar o conceito de Tecnologia Educativa 

e termos afins, discorre sobre TICs o seguinte excerto:  

 

O termo Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) refere-se a conjugação da 

tecnologia computacional ou informática com a tecnologia das telecomunicações e 

tem na Internet e mais particularmente na Worl Wide Web (WWW) a sua mais forte 

expressão. Quando estas tecnologias são usadas para fins educativos, nomeadamente 

para apoiar e melhorar a aprendizagem dos alunos e desenvolver ambientes de 

aprendizagem, podemos considerar as TIC como um subdominio da Tecnologia 

Educativa (MIRANDA, 2007, p. 43). 

 

Segundo o trabalho de Almeida e Fontani (2010) apud ROSA, 2013, p. 223), a 

tecnologia, por si só, não vai melhorar o processo educativo. Porém, é necessário que haja uma 

integração entre os recursos tecnológicos de forma significativa no processo de ensino-

aprendizagem. 
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É importante ir além do acesso, proporcionar condições para que os alunos e demais 

membros da comunidade acadêmica possam se expressar por meio das múltiplas 

linguagens, de modo a utilizar as operações e funcionalidades das tecnologias, 

compreendendo suas propriedades específicas e potencialidades para produção do 

conhecimento e do desenvolvimento pessoal e cultural (ALMEIDA E FONTANI, 

2010 apud ROSA, 2013, p. 223). 

 

 Atualmente, podemos observar o grande avanço no surgimento das inovações 

tecnológicas que influenciam diretamente na maneira de pensar das pessoas de forma geral, 

influência esta que não possuía grande respaldo na sociedade em alguns anos atrás. 

Enfatizamos, então, a necessidade da atenção docente quanto à utilização destas inovações 

tecnológicas em suas práticas como mediador do conhecimento, em especial a utilização das 

TICs, a fim de superar as formas tradicionais de buscar informação e produzir conhecimento, 

indo ao encontro das palavras de Rosa (2013), citada anteriormente, e das palavras de Santos 

(2012, p.72) quando afirma que “as TIC podem assumir um papel importante na mudança das 

atitudes dos professores em especial no que se refere à substituição de atitudes pedagógicas 

centradas no ensino por atitudes pedagógicas centradas na aprendizagem”.  

Destacando ainda a necessária mobilização do corpo docente para realização de práticas 

inovadoras no ensino, é necessário que os docentes se atualizem com o contexto do mundo 

moderno e que aperfeiçoem seus conhecimentos para tal, como cita Serra (2009, p. 124), a 

seguir:  

Não é necessário que o professor seja especialista em informática ou em programação, 

mas é preciso que seja um usuário alerta e criativo para poder selecionar softwares 

educativos, utilizar aplicativos que facilitem o trabalho intelectual dos educandos, 

possuir imaginação didática fértil para saber usar os recursos com habilidades 

didáticas de forma a contribuir com a aprendizagem e para a construção e preservação 

da ética em seus alunos (SERRA, 2009, p. 124).   

 

O que defendemos neste ponto é que o professor que não tiver habilidade mínima em 

usar as TICs em suas aulas, se mobilizem na busca de novos conhecimentos a partir de cursos 

de formação continuada, para sanar as dificuldade que comprometem a utilização dessa 

metodologia. Pois, como já mencionado, as TICs se caracterizam como metodologia alternativa 

que podem atender às condições da aprendizagem significativa, por se relacionar com o 

cotidiano do aluno do século XXI, que possuem realidades marcadas por avanços tecnológicos. 

Além disso, o uso de TICs podem suprir a necessidade em relacionar a educação formal e a 

educação informal dos meios de comunicação, conforme Zaleski (2013), já citada neste 

trabalho.   
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Tavares, Souza e Correia (2013) discorrem sobre a influência das TICs no processo de 

ensino-aprendizagem na disciplina de Química no ensino médio, a partir de uma pesquisa 

bibliográfica e em sites confiáveis. Os autores inferiram que o uso da metodologia em discussão 

pode caracterizar-se como uma arma a favor do ensino e que é preciso que a escola se 

disponibilize para ajudar o professor nesta etapa. Além do mais, são recursos tecnológicos que 

facilitam a compreensão do assunto abordado pelo professor na sala de aula por estarem no 

ambiente dos jovens.  

Citamos ainda o trabalho de Silva (2012) que teve como objetivo compreender a 

presença e o papel das TICs na formação inicial de professor nas universidades sergipanas, 

ficando evidente que, mesmo com todas as discussões sobre a importância do uso das TICs, é 

necessário re-elaborar as matrizes curriculares, isso porque, segundo a autora, o número de 

disciplinas voltadas para a utilização das TICs no espaço escolar ainda é pequeno. Se não 

houver uma adequação como sugerido, as universidades continuarão formando professores que 

não estão devidamente capacitados para a educação do terceiro milênio. Deve haver uma 

revisão curricular das licenciaturas, a fim de atenderem o que se propõe os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN’s), quando relata que: 

 

[...] trata-se de ter em vista a formação dos estudantes em termos de sua capacitação 

para a aquisição e o desenvolvimento de novas competências, em função de novos 

saberes que se produzem e demandam um novo tipo de profissional, preparado para 

poder lidar com novas tecnologias e linguagens, capaz de responder a novos ritmos e 

processos (BRASIL, 1997, p. 28 apud SILVA, 2012). 

 

Acreditamos que o uso das TICs no ensino das disciplinas de Ciências da Natureza e 

Matemática surgem como uma ferramenta potencialmente significativa por diminuir a distância 

entre o conceito teórico de tais disciplinas e a realidade cotidiana, tornando as aulas mais 

dinâmicas, aproximando teoria e prática, de uma forma interativa. 

Souza e Souza (2010), em seu trabalho intitulado “O uso da tecnologia como facilitadora 

da aprendizagem do aluno na escola”, discorrem sobre a importância do uso da metodologia 

em questão, para melhorar o aprendizado e conhecimento dos alunos de forma mais clara e 

objetiva. Destacamos que o uso das TICs são ferramentas tecnológicas que são capazes de 

diminuir as dificuldades de aprendizagem e podem provocar uma série de mudanças que irão 

alterar os aspectos negativos na formação educacional dos discentes. As dificuldades de 

aprendizagem, por sua vez, surgem a partir da desatenção dos alunos na sala de aula que, muitas 

vezes, é tida como incapacidade de aprender, gerando frustações e incômodo. Caso estas 
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dificuldades forem diagnosticadas e confirmem a existência da dificuldade cognitiva, a criança 

deve ser encaminhada para um psicopedagogo.  

As autoras destacaram ainda que o aperfeiçoamento e aplicação dos recursos 

tecnológicos melhoraram a qualidade da educação, porém, devemos ter cuidado com o acúmulo 

de informações extraídas da internet e, neste contexto, o professor deve estar preparado com 

técnicas para o uso de tecnologias em prol da educação, além do domínio do conteúdo. Por fim, 

inferiram que as ferramentas tecnológicas já estão inseridas no cotidiano dos alunos e que tais 

ferramentas, quando aliadas à educação, podem trazer bons resultados na conquista de novos 

saberes.  

O uso das TICs e as discussões sobre este tema surgem no âmbito social e escolar como 

uma evolução do entendimento de que o docente necessita exclusivamente do pincel e quadro 

branco como recursos didáticos. Observamos a necessária conscientização de todos os 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem quanto à relevância do uso dessa metodologia 

como contribuinte ao fazer docente e, consequentemente, a adequação às exigências sociais 

frente ao século XXI, marcada com avanços tecnológicos e seus usos no dia a dia dos 

educandos. Desta forma, as TICs surgem como instrumentos diferentes do convencional para o 

auxílio ao trabalho do professor que visa a construção de conhecimento a partir de sua 

mediação. Destacamos, neste trabalho, a mobilização docente quanto às vantagens de sua 

utilização e da importância da apropriação do seu uso por parte do professor.  

2.3.5 Prática Interdisciplinar 

Segundo Teixeira (2007), a interdisciplinaridade tende a responder uma demanda criada 

pela falência de paradigmas de ciência moderna e busca um sentido mais humano na educação 

e que a mesma se caracteriza pela utilização de elementos ou recursos de duas ou mais 

disciplinas, a fim de um procedimento investigativo. 

Já para Silva e Pinto (2009), o ensino interdisciplinar deve ter em vista o trabalho com 

objetos complexos que não possuem, no mínimo, limites fixos das previsibilidades 

disciplinares, pois o ensino por disciplina tem como consequência um aluno acostumado a 

pensar por partes e com difícil tarefa de organizar tais pensamentos.   

A prática interdisciplinar, ao nosso ver, envolve vários elementos para que o processo 

seja entendido como tal. Dentre estes elementos, destacam-se o conteúdo, o contexto, a 

flexibilização e o planejamento. O objetivo de construir ou consolidar uma prática 

interdisciplinar que relacione todos os elementos citados anteriormente não é uma tarefa fácil. 

Com isso, surgem vários questionamentos de como fazer interdisciplinaridade. 
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Além das  MAs citadas  anteriormente, com instrumentos potencialmente significativos, 

citamos ainda as práticas interdisciplinares presentes nas discussões do trabalho de  Gerhard e 

Rocha Filho (2012) que apresentam resultado de uma pesquisa sobre as concepções dos 

professores quanto à prática interdisciplinar, constatando que os docentes reconhecem a 

necessidade da realização do trabalho e apontam o diálogo como fator determinante para que 

ocorra a interdisciplinaridade, onde a escola deve ser responsável em proporcionar 

oportunidades para que este diálogo ocorra.  

Neste ponto, fazemos referências aos trabalhos dos seguintes autores: Fazenda (2002); 

Japiassu (1976); Lenoir (1998); Santomé (1998), que possuem como ponto em comum, a 

concepção de que existem alguns desafios para a prática interdisciplinar, entendida como um 

currículo integrado que exige a análise curricular das próprias possibilidades interdisciplinares 

oferecidas no âmbito escolar, bem como a importância de um bom relacionamento entre os 

docentes, objetivando um trabalho coletivo. Para tanto é necessário a quebra da resistência do 

corpo docente em planejar e realizar uma prática interdisciplinar como um processo e/ou prática 

que auxilia ao docente na motivação do aluno e com melhores níveis de aprendizagem.  

Dentre as dificuldades para se realizar uma prática interdisciplinar, cabe aqui destacar 

que estas devem ser superadas com intuito do desenvolvimento de uma prática docente que 

privilegie o ensino-aprendizagem em que o aluno e o professor são sujeitos do processo. 

Citamos como exemplo de tais dificuldades a falta de tempo do docente para planejar as 

atividades diferenciadas, o desinteresse entre os professores para trabalho em equipe, a 

desmotivação para atividade não convencional e indisciplina do aluno, entre outras, tais 

afirmações estão pautadas na experiência de docência da autora desta pesquisa.  

Em seu trabalho, mais especificamente no tópico “Desafios no trabalho do professor”, 

Silva (2011) trata o planejamento como um dos autores da dinâmica escolar, os discentes 

possuem papel principal neste planejamento, quando levamos em consideração responder as 

demandas imediatas do contexto. Além disso, destacou a falta de tempo para o planejamento 

docente e que na literatura especializada surgem inúmeras concepções de interdisciplinaridade, 

mas que na escola pesquisada os processos interdisciplinares são resumidos ao 

compartilhamento de conteúdos auxiliares, nos quais o conteúdo disciplinar é praticamente 

intocável. 

 A sua pesquisa objetivou fazer uma captura de situações de trabalho escolar, sem 

descontextualizá-los, e constatar que a interdisciplinaridade corresponde a estratégias didáticas 

diferenciadas das que ocorre em sala de aula. Os conteúdos auxiliares, por sua vez, são tidos, 

para o autor, como facilitadores do projeto interdisciplinar, cujo o espaço complexo da sala de 
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aula é formado por atores de natureza humana, professores e alunos, e de natureza não humana, 

como os mobiliários e os recursos didáticos, e que o projeto interdisciplinar por meio da 

temática, muitas vezes, pode se tornar uma mera justaposição dos denominados conteúdos 

disciplinares e auxiliares, sem articulação entre os diferentes conteúdos de ensino. Ainda sobre 

sua pesquisa, ao analisar os PCNs de Língua Portuguesa, Silva (2011) observou que a 

interdisciplinaridade é unicamente orientada pelos temas transversais.  

Neste contexto, o ensino por temas transversais, como uma possibilidade de um trabalho 

integrado de várias áreas, responderiam, em parte, a proposta de reorganização dos 

conhecimentos, mediante as necessidades da vida dos cidadãos, sendo os temas transversais um 

complemento das disciplinas, que são respeitadas pelas relações de poder, segundo Moreno 

(1997 apud SILVA; PINTO, 2009). 

 

Não podemos esperar que os campos de pensamento que se iniciaram com a ciência 

clássica – de cuja vigência atual ninguém duvida – proporcionem conhecimentos 

sobre tudo aquilo que os homens e as mulheres do presente precisam saber, porque 

vivemos em uma sociedade que está clamando pela paz, pela igualdade de direitos e 

oportunidades entre o homem e a mulher, pela preservação e melhora do meio 

ambiente por uma vida mais saudável, pelo desenvolvimento da afetividade e da 

sexualidade que permite melhorar as relações interpessoais; uma sociedade que 

necessita forjar personalidades autônomas e críticas, capazes de respeitar a opinião 

dos demais e de defender os seus direitos, ao mesmo tempo. Estas questões não são 

contempladas na problemática da ciência clássica (MORENO 1997 apud SILVA; 

PINTO, 2009, p. 5).  
 

Conforme citado, os temas transversais podem ser vistos como nova arrumação para o 

conhecimento escolar, a fim de atender as habilidades e competências exigidas pelo mundo 

atual e envolver os conteúdos das várias disciplinas, integrando-as, sem incidir ainda mais na 

divisão em seção, se caso forem consideradas novas disciplinas a serem incluídas no currículo. 

Batista, Lavaqui e Salvi (2008) abordam como exemplo de atividade para realizar uma 

prática interdisciplinar o uso de projetos como uma alternativa para promover uma prática 

educativa interdisciplinar e apresentam as etapas que podem orientar a elaboração, 

desenvolvimento e avaliação de uma ação para o Ensino de Ciências e de Matemática no âmbito 

escolar. O trabalho aponta que os docentes participantes da pesquisa consideraram tal proposta 

viável de ser implementada, por acreditarem que a mesma contribui para uma mudança 

fundamentada e efetiva no processo de ensino-aprendizagem, direcionando-o para a promoção 

da Educação Científica.  

Assim como Batista, Lavaqui e Salvi (2008), a produção de Oliveira e Caldeira (2014) 

buscou analisar como o projeto interdisciplinar permite aos professores uma articulação e 

empenho para propostas pedagógicas não tradicionais e como a professora de Biologia, 
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participante da análise, avaliou seus alunos por meio de uma tabela contendo dois domínios 

epistêmicos (de linguagem e seus valores e das habilidades cognitivas). Os autores destacam 

que os projetos, neste caso o interdisciplinar, e o uso das tabelas específicas podem ser 

implementadas quando há envolvimento do grupo e disponibilidade dos envolvidos.  

Apesar de apresentarem alguns elementos cruciais que caracterizam o seu 

desenvolvimento, as práticas interdisciplinares não estão tão distantes da nossa realidade de 

forma que impossibilite a sua execução a partir dos exemplos citados. Desta forma, destacamos 

que as vantagens da sua utilização devem ser vistas como superiores as dificuldades para a 

implementação entre os docentes. Tais dificuldades podem ser superadas com a mobilização da 

comunidade escolar para o uso dessas práticas. Justificamos, neste ponto, a pesquisa ativa na 

forma de pesquisa-ação proposta neste trabalho, tópico 3.2.3, que tem, entre os objetivos 

propostos e alcançados, a mobilização dos docentes quanto à importância do uso desta 

metodologia como ferramenta potencialmente significativa na construção de conhecimento e 

na realização de uma atividade que apresenta características de uma prática interdisciplinar. 

2.3.6 Analogias  

Entendemos as analogias como comparações entre um elemento conhecido e o 

desconhecido, que possibilita o estabelecimento de correspondências entre relações de um 

domínio familiar, o análogo e o pouco familiar, o domínio alvo (GLYNN, 1991). Conforme as 

palavras de Mozzer e Justi (2013, p. 163), as analogias podem ser uma importante ferramenta 

para a aprendizagem de Ciências e exercem um papel chave no desenvolvimento do 

conhecimento científico. 

O uso de analogias como MAs é discutido pelos autores Bozzeli e Nardi (2004) que as 

destacam como ferramentas bastante úteis no ensino e capazes de desenvolver a capacidade 

cognitiva dos alunos, estimulando a criatividade e propiciando a evolução conceitual. 

Duarte (2005, p. 11), em seu trabalho, elenca as potencialidades quanto ao uso de 

analogias na educação de Ciências, conforme apresentado a seguir: 

 

1. Levam à activação do raciocínio analógico, organizam a percepção, desenvolvem 

capacidades cognitivas como a criatividade e a tomada de decisões; 2. Tornam o 

conhecimento científico mais inteligível e plausível, facilitando a compreensão e 

visualização de conceitos abstractos, podendo promover o interesse dos alunos; 3. 

Constituem um instrumento poderoso e eficaz no processo de facilitar a evolução ou 

a mudança conceptual; 4. Permitem percepcionar, de uma forma mais evidente, 

eventuais concepções alternativas; 5. Podem ser usadas para avaliar o conhecimento 

e a compreensão dos alunos (DUARTE, 2005, p. 11).  
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Percebemos que o uso da metodologia em questão pode ser visto como uma ferramenta 

potencialmente significativa, pois as vantagens citadas vão ao encontro dos objetivos da 

aprendizagem significativa elaborada por David Ausubel. Atende-se as condições dessa 

aprendizagem, segundo as palavras da autora, quando aborda as características dessa 

metodologia como material potencialmente significativo e pode promover o interesse dos 

alunos quanto às informações que lhes são apresentadas, a fim de que haja uma 

interação/relação entre o que é conhecido, possíveis subsunçores, e o que é desconhecido, as 

novas informações.  

Sobre as Dificuldades quanto ao uso de analogias na educação de Ciências, Duarte 

(2005, p. 12) aponta os seguintes aspectos: 

 

1. A analogia pode ser interpretada como o conceito em estudo, ou dela serem apenas 

retidos os detalhes mais evidentes e apelativos, sem se chegar a atingir o que se 

pretendia; 2. Pode não ocorrer um raciocínio analógico que leve à compreensão da 

analogia; 3. A analogia pode não ser reconhecida como tal, não ficando explícita a sua 

utilidade; 4. Os alunos podem centrar-se nos aspectos positivos da analogia e 

desvalorizar as suas limitações (DUARTE, 2005, p. 12). 

 

 Entendemos que estas desvantagens podem ocorrer quando o uso da metodologia em 

discussão não atinge os aspectos educacionais. Neste ponto destacamos, mais uma vez, o 

necessário planejamento da prática docente quanto ao uso de tal metodologia com intuito de 

diminuir a margem de erros.  

Não queremos afirmar aqui que a responsabilidade da validade do uso da metodologia 

em questão é somente do professor, mas apontamos que o docente, como um dos sujeitos 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem e com maior fundamentação teórico-prática, 

deve se atentar ao artifício da mediação. Este pensamento vai ao encontro das palavras de Ferraz 

e Terrazzan (2003) quando afirmam que o professor deve explorar as colocações dos alunos e 

espera o que eles têm para falar sobre o assunto-alvo, além de considerar os possíveis análogos 

sugeridos. Desta forma, os alunos assumem a posição de sujeitos no processo de aprendizagem, 

saindo da posição de aluno passivo, o que, possivelmente, não irá limitar a validade desta 

metodologia no processo de aprendizagem significativa.  

Em conformidade com as palavras dos autores “reconhecemos a importância do uso 

didático de analogias de uma forma mais organizada, ou seja, através de estratégias didáticas 

elaboradas especificamente para o trabalho com analogias em sala de aula” (FERRAZ; 

TERRAZZAN, 2003, p. 216). Reafirmamos a importância do planejamento docente, sendo 

fundamental a mobilização dos mesmos para a superação da ação “fazer por fazer”, a fim de 
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alcançar os benefícios do uso das MAs. O planejamento bem elaborado da utilização das 

analogias para o auxílio da aprendizagem de um novo conceito, por exemplo, será determinante 

para o alcance das vantagens que esta ferramenta pode oferecer para ao processo de ensino-

aprendizagem, exigindo um novo posicionamento docente frente à sua prática, superando a 

visão do ensino tradicional, do qual o aluno é mero objeto e o professor é percebido como único 

sujeito do processo de ensino-aprendizagem. 

No trabalho de Hoffmann e Scheid (2007), as autoras evidenciaram quais são e quais as 

categorias das analogias presentes em livros didáticos de Biologia do Ensino Médio, nos quais 

se constataram nove categorias, conforme a classificação quanto ao nível de organização, 

propostas por Ferraz e Terrazzan (2001), tais como:  

 

i) as analogias simples, [...]Simplesmente comparam uma estrutura do domínio alvo 

com outra estrutura do domínio análogo de forma breve [...]; ii) analogias do tipo 

simples referindo-se à função, propõe uma característica funcional do domínio alvo e 

logo propõe uma característica funcional do domínio análogo, ou vice-versa[...]; iii) 

analogias do tipo simples que se refere à forma, propõe o domínio alvo em referência 

a forma do domínio análogo. Apresentam a mesma aparência física geral [...];  iv) 

analogias do tipo simples referindo-se à função e à forma, São analogias que 

apresentam características dos dois últimos tipos anteriores, tanto referentes a forma 

como a função [...]; v) analogias do tipo simples referindo-se aos limites do análogo, 
Introduz o domínio alvo e logo indica aonde o análogo falha [...]; vi) analogias 

enriquecidas, fazem o mapeamento explícito de algum atributo do domínio alvo ou 

análogo [...]; vii) analogias duplas ou triplas, dois ou três conceitos alvo diferentes e 

complementares são explicados por dois ou três análogos, cada um correspondente a 

um domínio alvo [...]; viii) analogias múltiplas, apresentam o conceito alvo e colocam 

mais de um análogo para explicar o mesmo alvo [...]; ix) Nas analogias estendidas, 

são mais sistemáticas. Vários atributos do conceito alvo são explicados e fazem 

correspondências ao análogo. Também, uma analogia estendida pode incluir as 

limitações da relação analógica. Além disso, uma analogia estendida pode conter 

ainda mais de um análogo, complementar ao primeiro [...] (FERRAZ; TERRAZZAN, 

2001, não paginado). 
 

No trabalho de Oliveira e Mozzer (2017), os autores investigaram as opiniões de futuros 

professores de Química sobre as analogias, tais opiniões foram relacionadas com as analogias 

elaboradas durante a atividade. Os autores inferiram que os participantes da pesquisa 

reconhecem a importância do uso de analogias somente para fins explicativos e que 

desconsideram a sua importância como auxílio para o processo de construção do conhecimento. 

Além do mais, os licenciandos não foram capazes de elaborar sua própria analogia sobre o tema 

reações químicas, conforme os autores, que afirmaram “na maioria das vezes, apenas citaram 

características e comportamentos do análogo e não realizaram o mapeamento de forma 

explícita”, destacando que um foco no conhecimento declarativo das  analogias durante a 

formação de professores pode não ser suficiente para o desenvolvimento de um conhecimento 

procedimental satisfatório, bem como para que utilizem analogias no Ensino de Ciências, sendo 
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necessário, segundo os autores, “a importância de se pensar em iniciativas para sanar essas 

lacunas dos cursos de formação de professores” (OLIVEIRA; MOZZER, 2017). 

O uso das analogias é de muito valor para a construção de conhecimento sobre conceitos 

outrora desconhecidos. Assim, é necessário entender esta metodologia como ferramenta 

potencialmente significativa que contribui na mediação docente das informações e da 

significação das mesmas. O uso de analogias ocorrem durante a prática docente, muitas vezes, 

de forma inconsciente e sem levar em consideração a sua potencialidade para o processo de 

ensino-aprendizagem. É comum, em sala de aula, os professores fazerem comparações entre 

dois objetos/conceitos quanto às suas características semelhantes, como, por exemplo, os 

docentes de biologia utilizarem a analogia do tipo simples que se refere a forma para a 

explicação da estrutura celular usando a estrutura do alimento “ovo”. Porém, destacamos que 

não podemos usar de forma aleatória as analogias como instrumento potencialmente 

significativo, visto que para se obter as vantagens do seu uso é necessário o planejamento 

docente e apropriação das características das mesmas a fim de selecionar a analogia que melhor 

represente o domínio alvo, levando em consideração a sua classificação quanto ao nível de 

organização. 

2.3.7 Mapas Conceituais 

Os Mapas conceituais são ferramentas que podem ser utilizadas para avaliar os 

conhecimentos prévios dos alunos sobre determinado assunto ou conteúdo, para facilitar o 

processo de aprendizagem e para avaliar se o aluno conseguiu aprender determinado conteúdo. 

Moreira (2006) reafirma isso ao falar que os mapas podem ser utilizados como instrumento 

didático, de avaliação ou como recurso de análise de conteúdo. Os mapas são ferramentas 

gráficas que possibilitam a organização e representação do conhecimento e foram inicialmente 

desenvolvidos por Joseph Novak. Na perspectiva de oferecer uma possibilidade de estruturar o 

conhecimento, destacamos os mapas conceituais, metodologia utilizada neste trabalho como 

instrumento de avaliação, como uma maneira visual e que é sustentada na teoria da 

aprendizagem significativa de Ausubel, por defender que o conhecimento é organizado 

hierarquicamente. 

Segundo Novak (1977; 2005, apud RUIZ-MORENO et al., 2007), durante a produção 

de um mapa conceitual deve acontecer a reconciliação integradora entre os conceitos que, por 

sua vez, ocorre quando um ou mais conceitos se relacionam significativamente, no processo de 

aquisição de um novo conhecimento. Estes conceitos podem ser representações percebidas em 

acontecimentos, objetos ou seus registros, designados por um rótulo, tal como uma palavra, na 



50 

 

  

maioria das vezes, ou um símbolo. Desta forma, podemos dizer que os mapas conceituais são 

diagramas que indicam relações entre conceitos incluídos numa estrutura hierárquica de 

proposições. 

Moreira (1980) destaca, em seu trabalho, que durante a construção de mapas conceituais 

existem princípios metodológicos a serem considerados, dentre eles, destacamos as relações 

coerentes entre os conceitos de forma organizada e a presença das palavras de enlace9, junto 

aos conceitos, a fim de construir frases com significado lógico e proposicional. 

Ainda segundo o trabalho de Ruiz-Moreno et al. (2007), intitulado como “Mapa 

Conceitual: Ensaiando Critérios de Análise”, os mapas podem ser utilizados para introduzir 

conteúdos, realizar novas sínteses ou como instrumento de avaliação no trabalho docente 

(STENSVOLD; WILSON, 1990, apud RUIZ-MORENO et al., 2007), como também 

elaborados pelos alunos, a fim de acompanhar o processo de ensino-aprendizagem (BATISTA 

et al., 2003; STRUCHINER, VIEIRA; RICCIARDI, 1999, apud RUIZ-MORENO et al., 2007) 

e realizar uma avaliação formativa no âmbito individual e coletivo (CAÑAS et al., 2004; RUIZ-

MORENO, 2004,  apud RUIZ-MORENO et al., 2007).   

 Roratto, Nogueira e Kato (2011) afirmam que não existe mapa conceitual certo ou 

errado, pois cada mapa reflete a forma como determinado conteúdo está organizado na estrutura 

cognitiva do seu autor. Os autores aplicaram uma sequência didática sobre a história da 

matemática a fim de que os alunos aprendessem conteúdos sobre funções. Ao final de seus 

trabalhos, pediram que os mesmos elaborassem mapas conceituais com intuito de que pudessem 

avaliar se houve ou não aprendizagem significativa. Os autores definem o uso dos mapas 

conceituais como eficientes, visto que eles perceberam que os conteúdos e conceitos didáticos 

aprendidos nas aulas foram ligados entre si, ancorados aos conhecimentos já existentes 

reforçando assim uma aprendizagem memorística e significativa. 

No trabalho de Trindade e Hartwig (2012) é descrita uma atividade que utilizou a 

metodologia alternativa que estamos discutindo nesta seção, na qual foi organizado um 

minicurso, referente às ligações químicas, para uma turma de 1ª série do ensino médio no 

interior do estado de Minas Gerais. Durante a realização do minicurso foram apresentadas, aos 

alunos, estratégias diversificadas de ensino, tais como: atividades de informática (realidade 

virtual-3D, animações, vídeos), modelagem (modelos plásticos, bexigas) e material instrucional 

(apostila), organizado a partir da Teoria de Ausubel. O uso dos mapas conceituais foi tido como 

                                                 
9  Palavras colocadas sobre as linhas que unem os conceitos e que ajudam a explicitar a natureza da relação 

conceitual (MOREIRA, 2012) 
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forma de avaliação da aprendizagem, além do uso de um questionário de avaliação da 

metodologia de ensino.  

Os autores inferiram que o uso de mapas conceituais é válido para examinar a 

organização conceitual que os alunos assimilaram após um período instrucional, sendo 

necessário que a metodologia bem como a aprendizagem significativa sejam trabalhadas nas 

escolas desde os primeiros anos de formação dos estudantes, para que os alunos possam ter 

papel fundamental em todo o processo de ensino-aprendizagem e que os mapas conceituais, 

bem como as atividades de informática, quando combinados adequadamente, podem constituir-

se em um recurso eficiente na direção de uma aprendizagem significativa. 

Souza e Boruchovitch (2010), em seu trabalho, apresentam uma reflexão sobre as 

potencialidades do mapa conceitual como estratégia de ensino-aprendizagem e ferramenta 

avaliativa. Os autores destacam que os mapas conceituais, como ferramenta avaliativa, 

possibilitam ao docente e aos discentes a percepção quanto à identificação e à apropriação dos 

conceitos relevantes, provocando reflexão por ser uma experiência educativa que possui como 

características: 

 

(a) promover feedback frequente e de alta qualidade que ativa os processos cognitivos 

e metacognitivos dos educandos; (b) possibilitar a regulação do ensino e a 

consequente promoção de variabilidade didática; (c) favorecer a autorregulação da 

aprendizagem, gerando condições para os alunos responsabilizarem-se 

progressivamente pelas suas aprendizagens; (d) situar o erro como etapa do processo 

de aprendizagem, rompendo com a dicotomia saber-não saber e favorecendo a 

edificação de pontes entre o que se considera importante ensinar e o que é possível 

aprender; (e) alargar o envolvimento do educando com a gestão de seus percursos de 

aprendizagem, melhorando sua autoestima e ampliando sua motivação; (f) não 

segmentar o processo de ensino do processo avaliativo (SOUZA; BORUCHOVITCH, 

2010, p. 213). 

 

A partir das palavras dos autores reafirmando as vantagens do uso de mapas conceituais 

no processo de ensino-aprendizagem, destacamos novamente que esta metodologia alternativa 

pode ser entendida como ferramenta potencialmente significativa. Freitas Filho (2007, p. 86) 

contribui em suas palavras, reafirmando esta discussão, de que “Os Mapas conceituais são 

propostos como uma estratégia potencialmente facilitadora de uma aprendizagem 

Significativa”. 

Podemos ainda citar como exemplo de trabalho que aborda o uso de mapas conceituais 

como metodologia alternativa, a escrita de Leite, Lourenço e Hernandes (2011) que objetivou 

elaborar uma sequência de ensino sobre o tema corrente elétrica e usar mapas conceituais para 

avaliar a mudança de complexidade do aspecto cognitivo de quatro alunos do ensino médio de 

uma escola pública estadual. A partir dos resultados, os autores observaram que os alunos 
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realmente apresentam indícios de aprendizagem significativa a partir do uso de mapas 

conceituais e que o seu uso permitiu direcionar atenção diferenciada a cada aluno e suas 

dificuldades.  

Como visto, muitas são as MAs disponíveis para auxiliar o trabalho docente. Cabe aos 

professores selecionar e utilizar aquelas que mais favorecem o processo de aprendizagem do 

seu aluno, levando em consideração para a escolha de tal metodologia, a realidade vivida pelo 

discente. É possível perceber que os trabalhos citados, bem como outros presentes na literatura, 

abordam a importância do uso das MAs e sua validade como ferramenta de auxílio ao processo 

de ensino-aprendizagem, assim como resultados relevantes quanto ao estudo das MAs, trazendo 

contribuições aos trabalhos da área de Ensino. Entretanto, reafirmamos aqui que é possível 

diagnosticar lacunas referentes a estudos do ponto de vista da prática docente, visto que os 

trabalhos não se referem às concepções e atitudes destes profissionais quanto ao uso das MAs 

e a possibilidade de inserção das mesmas como prática rotineira. Neste ponto, destacamos a 

relevância do nosso estudo que visa, entre objetivos pré-estabelecidos, sanar estas lacunas.  

Ressaltamos ainda que o uso de mapas conceituais, MA foco neste trabalho, deve ser 

considerado como um instrumento que pode ser utilizado em diversos momentos no processo 

de ensino-aprendizagem, caracterizando uma ferramenta que contribui potencialmente na 

construção de significados. Apesar disso, a partir de experiência própria, acreditamos que em 

sala de aula ainda se utiliza pouco essa MA, ou por desconhecimento de sua potencialidade ou 

por outros critérios que podem vir a influenciar no fazer diário do docente, conforme discutido 

previamente neste trabalho de dissertação. Nesta linha de discussão, pretendemos avaliar como 

é a inserção e o conhecimento desta MA pelos docentes de Ciências da Natureza e Matemática 

das escolas campo de estudo por acreditarmos em sua potencialidade e na necessidade de sua 

utilização na prática docente.  
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3 PERCURSO METODOLÓGICOS 

      Os procedimentos metodológicos apresentados neste tópico foram utilizados para a 

construção dos dados de nossa pesquisa, conforme as fases da pesquisa representadas no 

Fluxograma 1. 

 

Fluxograma 1 - Fases da Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

3.1 CARACTERIZANDO O CONTEXTO DA PESQUISA E O PÚBLICO ALVO 

 A pesquisa foi desenvolvida em duas escolas da Rede Estadual de Ensino do Rio 

Grande do Norte, localizadas na Zona Rural e Urbana do Município de Apodi. As escolas em 

questão fazem parte da 13ª Diretoria Regional de Educação e Cultura- DIREC que, por sua vez, 

atende os municípios de Apodi, Felipe Guerra, Severiano Melo, Rodolfo Fernandes, Caraúbas, 

Itaú e Tabuleiro Grande, conforme Fluxograma 02 apresentado a seguir. 
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Fluxograma 2 - Municípios atendidos pela 13ª DIREC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora  

 

É importante destacar que as escolas escolhidas para o estudo apresentam realidades 

educativas diferenciadas por possuírem um público alvo que se diferencia pelas realidades 

vividas, práticas extraescolares, cultura e possíveis relações do conteúdo com o dia-a-dia. Desta 

forma, a fim de uma coleta de dados que não privilegie um contexto em específico, optamos 

por esta escolha de trabalhar escolas em localidades diferentes. 

O público alvo da pesquisa foi um total de dezesseis (16) professores atuantes no ensino 

das escolas campo de pesquisa da área de Ciências da Natureza e Matemática, sendo quatro 

(04) docentes, correspondente a 25% do total do corpo de magistério, da Escola localizada na 

Zona Rural (ZR) do município de Apodi/RN e doze (12) professores, correspondente a 30% do 

total do corpo de magistério, da escola campo de pesquisa da Zona Urbana (ZU). Entre os 

docentes participantes do estudo das duas escolas campo de pesquisa temos sete (07) 

professores que ministram aulas da disciplina de Matemática, dois (02) professores de Física, 

três (03) docentes de Química, três (03) professores da disciplina de Biologia e um (01) 

professor que atua em aulas das disciplinas de Física e Química.  

Entre os participantes atuantes na Zona Rural, 25% são do sexo feminino e 75% do sexo 

masculino, enquanto os docentes da Zona Urbana, 58% do sexo feminino e 42% do sexo 

masculino.  Em relação a faixa etária, na ZR 50% possui entre 29 anos - 34 anos, 25% entre 35 

anos - 40 anos e 25% de 41 anos - 46 anos, enquanto os docentes da ZU 8% possui entre 29 

anos - 34 anos, 25% entre 35 anos - 40 anos, 50% entre 41 anos - 46 anos e 17% entre 47 anos 
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– 52 anos. Quanto a situação dos docentes em relação ao matrimônio ou à sociedade conjugal, 

50% dos docentes da ZR são casados, 25% Solteiros e 25% em União estável, já entre docentes 

da ZU 84% são casados, 8% solteiros e 8% divorciados.  

Em relação ao curso de formação inicial entre os docentes da ZR, 50% são matemáticos, 

25% Químicos e 25% biólogos e, entre os docentes da ZU, 41% são matemáticos, 25% 

químicos, 17% biólogos e 17% físicos. Quando os pesquisados foram questionados sobre a sua 

formação continuada, entre os docentes da ZR 50% não informaram, 25% possuem 

especialização e 25% Mestrado, já entre os docentes da ZU, 42% não informaram, 42% 

possuem especialização e 16% são mestres. 

Quanto ao tempo de atuação do corpo docente participante da pesquisa, 50% dos 

docentes da ZR possuem entre 4 anos - 9 anos de atuação, 25 % entre 10 anos - 15 anos e 25% 

entre 22 anos – 27 anos em sala de aula. Referente aos docentes da ZU, 8% possuem entre 4 

anos - 9 anos de atuação, 25% entre 10 anos -15 anos, 50% entre 16 anos- 21 anos e 17% entre 

22 anos – 27 anos de prática docente.  Por fim, destacamos que todos os docentes participantes 

da pesquisa, sejam da ZR ou ZU, são docentes efetivos da rede estadual de ensino.  

3.2 CARACTERIZANDO A PESQUISA   

Na realização da nossa pesquisa foi utilizada uma metodologia que atendeu os objetivos 

propostos anteriormente, com abordagens de caráter qualitativo ou naturalístico e quantitativo. 

Destacamos ainda, a utilização das MAs como instrumento de auxílio para execução das 

atividades propostas neste trabalho, mencionadas no tópico 2.3, tais como: abordagem 

interdisciplinar e utilização de mapas conceituais. 

3.2.1 Abordagem Qualitativa e Quantitativa  

Neste trabalho foram usadas, para coleta de dados, as abordagens qualitativa e 

quantitativa. Vergara (2005) cita como tipo de pesquisa quantitativa a survey (levantamento), a 

correlacional, a causal-comparativa e a experimental e como exemplo de pesquisa, com 

abordagem qualitativa, temos a pesquisa-ação, a pesquisa histórica, o estudo de caso, o focus 

group, a etnografia e a grounded theory. O quadro 1, a seguir, discute a natureza das abordagens 

de investigação que usamos neste estudo, descrevendo as característica das pesquisas de 

abordagens qualitativas e quantitativas. 
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Quadro 1 - Características das abordagens das pesquisas qualitativas e quantitativas 

 Pesquisa quantitativa Pesquisa qualitativa 

 

Inferência Dedutivo Indutivo 

Objetivo Comprovação Interpretação 

Finalidade Teste de teorias, predição, 

estabelecimento de fatos e teste 

de hipóteses 

Descrição e entendimento de 

realidades variadas, captura da 

vida cotidiana e perspectivas 

humanas 

Realidade 

investigada 

Objetiva Subjetiva e complexa 

 

Foco Quantidade Natureza do objeto 

Amostra Determinada por critério 

estatístico 

Determinada por critérios 

diversos 

Característica da 

amostra 

Grande Pequena 

Característica do 

Instrumento de 

coleta de dados 

 

Questões objetivas, aplicações em 

curto espaço de tempo. Evita-se a 

interação entrevistador- 

entrevistado. 

Questões abertas e flexíveis. 

Explora a interação 

pesquisador-entrevistado. 

 

Procedimentos Isolamento de variáveis. 

Anônima aos participantes. 

Examina todo o contexto, 

interage com os participantes. 

Análise dos dados Estatística e numérica. Interpretativa e descritiva. 

Ênfase na análise de conteúdo. 

Plano de pesquisa Desenvolvido antes de o estudo 

ser iniciado. Proposta estruturada 

e formal. 

Evolução de uma ideia com o 

aprendizado. Proposta flexível. 

Resultados Comprovação de hipóteses. A 

base para generalização dos 

resultados é universal e 

independente do contexto. 

Proposições e especulações. 

Os resultados são situacionais 

e limitados ao contexto. 

Confiabilidade e 

validade 

Pode ser determinada, 

dependendo do tempo e recurso. 

Difícil determinação, dada à 

natureza subjetiva da pesquisa. 
Fonte: (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2004; GODOY,1995; LIMA, 2005 apud TERENCE; 

ESCRIVÃO FILHO, 2006, p. 4). 

  
Na abordagem qualitativa, segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 47), o pesquisador deve 

entrar em contato direto com o/os pesquisado/os e a situação estudada, neste caso os docentes 

da área de Ciências da Natureza e Matemática de duas escolas públicas do município de Apodi, 

e deve também existir a preocupação em “retratar a perspectiva dos participantes e enfatizar 

mais o processo que o produto” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 47), levando em consideração 

o contexto no qual os pesquisados estão inseridos, bem como suas relações socioculturais. Já a 

pesquisa como abordagem quantitativa, por sua vez, trata-se de um método caracterizado pelo 

emprego da quantificação, desde a coleta de informações, como também no tratamento destas, 

por meio de técnicas estatísticas, simples ou complexas (RICHARDSON, 1989). Nesta 
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abordagem, a coleta de dados, geralmente, é realizada por questionários e entrevistas, 

analisados e apresentados por tabelas e gráficos (DALFOVO; LANA; SILVEIRA, 2008). Sobre 

Tais abordagens, os autores Víctora, Knauth e Hassen (2000, p. 35) afirmam: 

 

Os métodos quantitativos de pesquisa são utilizados fundamentalmente para descrever 

uma variável quanto a sua tendência central ou dispersão-média, mediana, moda ou 

dividi-la em categorias e descrever a sua freqüência-taxas e medidas de risco - em 

grandes populações. Já os métodos qualitativos de pesquisa não têm qualquer 

utilidade na mensuração de fenômenos em grandes grupos, sendo basicamente úteis 

para quem busca entender o contexto onde algum fenômeno ocorre. Assim sendo, eles 

permitem a observação de vários elementos simultaneamente em um pequeno grupo. 

Essa abordagem é capaz de propiciar um conhecimento aprofundado de um evento, 

possibilitando a explicação de comportamentos. 

 

A partir das palavras dos autores acima citados, entendemos que uma das definições 

para a escolha da abordagem para uma pesquisa diz respeito à quantidade de participantes. 

Mesmo nosso trabalho tratando de um pequeno grupo de participantes, objetivamos o uso das 

duas abordagens, por se utilizar de métodos diferentes, que não são excludentes e que possuem 

princípios diferenciados nas construções teórico-metodológicas, podendo ser usadas de forma 

complementar, ou, ainda, de forma que valorize a integração de dados quantitativos e 

qualitativos, dentro de um mesmo projeto (VÍCTORA, KNAUTH; HASSEN, 2000). 

No trabalho de Greca (2002), intitulado “Discutindo aspectos metodológicos da 

pesquisa em Ensino de Ciências: Algumas questões para refletir”, é defendido o uso das 

abordagens qualitativas e quantitativas em uma pesquisa como métodos “intimamente 

imbricados”, que permitem mapear aspectos diferentes e complementares da realidade 

educativa, uma proposta que atende a "multi-métodos" e não simplesmente um amontoado ou 

agrupamentos técnicos. A autora destaca que “nas últimas duas décadas, pesquisadores das 

diferentes áreas sociais estão defendendo a necessidade de buscar uma articulação e 

complementação entre os dois paradigmas a fim de superar as limitações dos métodos 

quantitativos e qualitativos” (GRECA, 2002).   

3.2.2 Escala de Likert  

O uso da escala de Likert, como primeiro instrumento da pesquisa, teve como objetivo 

analisar as MAs utilizadas pelos docentes em suas atividades rotineiras em sala de aula. Esta 

ação teve também como intuito conhecer como os docentes das áreas de Ciências da Natureza 

e Matemática das escolas, mencionadas anteriormente, compreendem as MAs como uma 

ferramenta facilitadora ou não do processo de ensino-aprendizagem. Avaliamos suas 

concepções e atitudes por meio da aplicação do questionário com a estrutura de escala de Likert 
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(Apêndice A) em que, assim como a escala de diferencial semântico, descrita na próxima seção, 

se enquadrada dentro da avaliação psicométrica segundo Acevedo Diaz (2001 apud NUNES, 

2014, p. 87), que afirma a existência de duas tradições da medição de atitudes: a) o 

escalonamento psicofísico e b) a avaliação psicométrica.   

 

 (...) aplicar testes, respondendo-se a uma série de questões, cada uma das quais tem 

por objetivo quantificar o atributo comum que se pretende medir, para construir uma 

pontuação classificatória para a atitude da pessoa sobre um contínuo. As conhecidas 

escalas tipo Likert e de diferencial semântico caberiam dentro desta segunda tradição, 

cuja validade radica na suposta capacidade de cada questão para representar 

adequadamente o construto atitudinal que se mede (ACEVEDO DIAZ, 2001, apud 

NUNES, 2014, p. 87). 

 

Em relação à escolha da utilização da escala de Likert para obtenção desses dados 

ocorreu pelo fato desse tipo de escala permitir o registro do nível de concordância ou 

discordância com uma declaração dada. Esse tipo de escala é recomendado quando se pretende 

avaliar atitudes mais específicas (GARCÍA, GÁLAN, 1998).  

É importante destacar que cada afirmativa possuiu um valor correspondente, sendo que 

para concordo totalmente tem peso +2, concordo tem peso +1, indeciso tem peso 0, discordo 

tem peso -1, discordo totalmente tem peso -2, em consonância ao trabalho de Nunes (2014, p. 

91). Além disso, vale ressaltar que a média dos valores quanto mais próximo de 2 e superior a 

1, os docentes concordam com as afirmações, e quanto mais próximo de -2 e menores do que 

0, os participantes da pesquisa discordam das afirmações propostas.  

Os dados obtidos pela aplicação da escala de Likert foram tratados utilizando a 

abordagem quantitativa de Costa (2010) para estabelecer a média Padrão (Equação I) como 

medida de centralidade e do desvio padrão (Equação II) como medida de dispersão para cada 

assertiva proposta. 

 

a) Média Padrão:       

 µ=∑X  

      N                                                                                                (1)          

 

 

Onde, 

µ= Média; 

∑ X= Soma de números; 

N = Quantidade de números somados. 
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b) Desvio Padrão (s): 

S= √
∑(𝑥𝑖 − 𝑥 )2

𝑛−1
                                                                                          (2)          

Onde, 

S = Desvio padrão; 

𝑥𝑖 = Valor correspondente a afirmativa de cada participante; 

𝑥 = Média padrão; 

𝑛 = Número total de participante. 

3.2.3 Pesquisa Ativa  

As pesquisas ativas, segundo Chizzott (2006, p. 77-78), envolvem em essência várias 

formas de pesquisas, que valorizam os aspectos de partilha entre os pesquisadores e os 

pesquisados, a fim de valorizar o aprender ao fazer. A pesquisa em questão deve visar alcançar 

uma mudança intencional no comportamento dos indivíduos e, consequentemente, propor uma 

ação ao problema, neste caso o ensino tradicional das disciplinas das áreas em estudo das 

escolas campo de pesquisa, que ainda entende o aluno apenas como objeto da aprendizagem, 

sem considerá-lo também sujeito, responsável por todo o processo de aprendizagem 

significativa. Desta forma, a pesquisa ativa constitui-se em atuar em uma realidade definida, a 

partir de ações coerentes, a fim de originar uma nova realidade.  

Este trabalho teve como foco a pesquisa-ação que, por sua vez, trata-se de um tipo de 

pesquisa em que os pesquisadores e os participantes representativos da situação estão 

envolvidos de modo cooperativo ou participativo, sendo “a função política da pesquisa-ação 

intimamente relacionada com o tipo de ação proposta e os atores considerados. A investigação 

está valorativamente inserida numa política de transformação” (THIOLLENT, 2009, p. 47). 

Quanto ao desenvolvimento do estudo denominado pesquisa-ação, destaca-se ainda: 

 

[...] no desenvolvimento da pesquisa-ação, os pesquisadores recorrem a métodos e 

técnicas de grupo para lidar com a dimensão coletiva e interativa da investigação e 

também técnicas de registro, de processamento e de exposição de resultados. [...] o 

papel da metodologia consiste em avaliar as condições de uso de cada uma das 

técnicas. As características de cada método ou de cada técnica podem inferir no tipo 

de interpretação dos dados que produzem (THIOLLENT, 2009, p. 29). 

 

É importante destacar que entre as diversas técnicas de pesquisa-ação, a metodologia de 

obtenção de dados influenciará nos resultados obtidos. A fim de superar as barreiras que 

separam a pesquisa acadêmica dos problemas autênticos da sociedade, este trabalho visa a 

pesquisa-ação como investigação co-gerativa, que define a pesquisa-ação como: 
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1.Investigação na qual os participantes e pesquisadores co-geram o conhecimento por 

um processo de comunicação colaborativa na qual todas as contribuições dos 

participantes são levadas a sério[...] 2. A pesquisa-ação trata a diversidade de 

experiências e capacidades dentro do grupo local como uma oportunidade para o 

enriquecimento do processo de pesquisa-ação; 3. A pesquisa-ação produz resultados 

válidos de pesquisa; 4. A pesquisa-ação está centrada no contexto e objetiva resolver 

problemas da vida real no seu contexto (GREENWOOD; LEVIN, 2000 apud 

CHIZZOTTI, 2006, p.86). 

 

Como podemos observar, a investigação co-gerativa trata-se de um processo que 

envolve intimamente o pesquisador e o pesquisado, destacando-se a valorização das 

contribuições envolvidas na pesquisa e no contexto nos quais os participantes estão inseridos, 

a fim de resoluções de conflitos que fomentam o contexto em estudo. 

Destacamos a pesquisa-ação como uma tipologia da pesquisa ativa por atender suas 

características, conforme descrito anteriormente. Para Chizzotti (2006) as fases de realização 

da pesquisa-ação dependem dos objetivos e pressupostos da pesquisa.  Carr e Kemmins (1983 

apud CHIZZOTTI 2006, p. 86), Kemmins e McTaggart (1988 apud CHIZZOTTI 2006, p.86), 

entre outros autores, apresentam modelos próprios de pesquisa-ação em educação.  

Em consonância aos trabalhos citados, este estudo possui especificações próprias que 

consideram as características particulares da pesquisa-ação, ao mesmo tempo que possibilitou 

o alcance dos nossos objetivos, descritos anteriormente, a partir das fases da pesquisa, 

abordadas nos próximos tópicos.  

3.2.3.1 Implementações da ação 

Em um primeiro momento foi elaborado um plano de execução de uma oficina, 

ministrada aos docentes participantes da pesquisa. A referida oficina teve como base 

Aprendizagem Significativa segundo Ausubel, abordado no trabalho de Moreira (2011), e as 

MAs de ensino discutidas com foco para uso dos mapas conceituais. A ação se propôs à reflexão 

sobre a utilização dessas MAs como instrumentos potencialmente significativos para a 

aprendizagem e como estes vários instrumentos podem ser utilizados em sala de aula. Com o 

fim da oficina foi solicitado aos participantes a elaboração de mapas conceituais, uma 

metodologia alternativa, a fim de possibilitar aos docentes pesquisados o contato, inicial ou 

não, com esta. Os mapas conceituais propostos foram elaborados com vistas a algum tema da(s) 

disciplina(s) que o(s) docente(s) participante(s) da pesquisa-ação atua(m).  

Em um segundo momento foi necessário a preparação de uma entrevista semiestruturada 

que aconteceu durante a atividade. Destaca-se, nesta fase, a necessidade da mobilização do 
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corpo docente que participou da pesquisa, a fim que se tenha clareza do que se quer alcançar 

com a atividade de intervenção.  

3.2.3.2 Execução da ação 

Na execução da ação ocorreu o desenvolvimento de uma oficina com o tema: 

“Aprendizagem Significativa e as Metodologias Alternativas (MA)/Mapas conceituais”, na 

qual foram abordadas discussões acadêmicas sobre a teoria da Aprendizagem Significativa 

proposta por David Ausubel, bem como a importância da utilização de metodologias diferentes 

do ensino tradicional como instrumento potencialmente significativo com foco na utilização 

dos mapas conceituais. Destacamos, neste ponto, que o uso dos mapas conceituais é uma 

metodologia fundamentada na teoria da aprendizagem significativa segundo Ausubel e que são 

ferramentas didáticas de auxílio à prática docente que podem ser utilizadas em diversos 

momentos no processo de ensino-aprendizagem. Abordamos, durante a oficina, os seguintes 

pontos: Biografia de David P. Ausubel e motivação para a sua dedicação aos estudos em 

psicologia do desenvolvimento; Teoria da Aprendizagem Significativa (condições, natureza, 

tipos, vantagens do ensino que visa uma aprendizagem significativa e papel do professor); 

Aprendizagem Significativa e as Metodologias Alternativas (MAs); Mapas conceituais 

(objetivos, inspirações, passos para confecção, exemplos) e elaboração de mapas conceituais, 

como mencionado anteriormente.  

3.2.3.3 Avaliação da ação 

A avaliação dos resultados da ação implementada foi realizada a partir dos dados obtidos 

da aplicação do questionário com a estrutura de escala de Diferencial Semântico, da entrevista 

em grupo e da avaliação dos mapas conceituais produzidos durante a atividade da pesquisa-

ação, conforme as descrições seguintes:  

i) Escala de Diferencial Semântico (DS) 

A Escala de Diferencial Semântico (DS) (Apêndice B) é uma técnica utilizada para 

avaliar um conjunto de fenômenos psíquicos, que são experimentados e vivenciados na forma 

de emoções e de sentimentos, sendo, desta forma, um instrumento para avaliar a afetividade, as 

qualidades de um conceito e as formas de quantificar o significado afetivo das atitudes, 

opiniões, percepções, imagem social, personalidade, preferências e interesses das pessoas e/ou 

pacientes. Citamos ainda que os passos que envolvem esse método são “definição dos conceitos 

a serem avaliados; descrição, por meio de adjetivos, das propriedades do conceito avaliado; 
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avaliação pelos respondentes de algum conceito em particular dentro de um conjunto de escalas 

semânticas” (PEREIRA, 1986 apud LOPES et al., 2011 p. 816). 

É importante destacar que o conceito a ser avaliado por este questionário, com estrutura 

de DS, pode ser expresso por uma palavra, frase ou figura e possui significado psicológico 

variável, conforme o grupo que o avalia. Na elaboração das escalas de diferencial semântico 

deve ser levado em consideração a existência de duas extremidades ou polos com objetivos 

opostos, um polo “positivo” e o outro “negativo”, por meio dos quais, os sujeitos avaliam o 

conceito, marcando a posição que mais se aproxima de seus sentimentos, sendo que entre os 

polos deve haver, normalmente, de sete ou cinco pontos e que o conceito a ser avaliado deve 

estar posicionado na parte superior da folha. Abaixo de cada conceito são adicionadas as escalas 

a serem julgadas e classificadas pelos sujeitos (LOPES et al., 2011). 

Neste trabalho, os conceitos que foram avaliados dizem respeito aos tipos de MAs 

abordadas na fundamentação teórica, tais como a utilização na sala de aula: de jogos didáticos, 

da música, da experimentação, da utilização de tecnologias da informação e comunicação, da 

proposta interdisciplinar, do uso de analogias e, por fim, da utilização de mapas conceituais. Os 

intervalos recebem um valor numérico podendo ser: -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +3, +2, +1, 0, -1, 

-2, -3 ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não existem padrões, as escalas e os conceitos usados em determinado 

estudo dependem da finalidade de cada pesquisa (OSGOOD; SUCI, 1957).  Utilizamos, na 

elaboração da escala, os valores de +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3 para as posições que melhor refletem 

a opinião dos pesquisados sobre os conceitos apresentados.  

Destacamos que foi necessária a aplicação do questionário de DS antes e depois da 

oficina, anteriormente descrita, a fim de avaliar esta atividade proposta na pesquisa ativa. Os 

dados foram tratados utilizando a abordagem quantitativa de Costa (2010) para estabelecer a 

média padrão (1) como medida de centralidade e do desvio padrão (2), assim como na escala 

de Likert, descrita anteriormente.  

 

ii) Entrevista por pautas e realizada em grupo 

A entrevista é uma técnica de coleta de dados para a obtenção de informações acerca 

das crenças, esperanças, sentimentos ou desejos, o que se pretende fazer, o que fazem ou 

fizeram, bem como acerca das suas explicações ou razões a respeito das coisas precedentes 

(SELLTIZ et al., 1972, p. 273 apud GIL, 2008). Ribeiro (2008) trata a entrevista como: 

 

A técnica mais pertinente quando o pesquisador quer obter informações a respeito do 

seu objeto, que permitam conhecer sobre atitudes, sentimentos e valores subjacentes 

ao comportamento, o que significa que se pode ir além das descrições das ações, 
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incorporando novas fontes para a interpretação dos resultados pelos próprios 

entrevistadores (RIBEIRO, 2008, não paginado). 

 

Deste modo, com a utilização deste instrumento básico para coleta de dados, objetiva-

se a captação imediata e corrente da informação sobre o tema abordado neste trabalho.  

Segundo Gil (2008), as entrevistas podem ser classificadas com função de seu nível de 

estruturação em: informais, focalizadas, por pautas e formalizadas.  A análise realizada de 

forma a confrontar com os dados obtidos foi uma entrevista por pautas, guiada por uma relação 

de pontos de interesse que a pesquisadora explora ao longo do curso da entrevista, onde as 

pautas devem ser ordenadas e possuir alguma relação entre si.  

A técnica utilizada neste trabalho foi o focus group (grupo focal), que possui a sua 

origem nos trabalhos do sociólogo Robert K. Merton, que podem ser utilizadas para investigar 

um tema em profundidade (MERTON, 1964 apud GIL, 2008) 

O focus group pode ser conduzido pelo pesquisador-moderador ou uma equipe, 

composta pelo pesquisador, moderadores e um assistente de pesquisa. As reuniões podem durar 

entre 2 a 3 horas ou menos, caso o moderador perceba que a reunião está se tornando cansativa. 

Esta atividade deve envolver de 6 a 12 participantes (GIL, 2008).  

Nesta perspectiva, o início da nossa reunião se deu com a apresentação dos objetivos da 

pesquisa e das regras para participação. Inicialmente foi apresentado o tema norteador da 

oficina e a importância da participação docente na atividade para a obtenção dos dados 

discutidos neste trabalho. Apesar da importância da participação docente, foi esclarecido que a 

mesma não era obrigatória, o professor poderia ausentar-se das atividades quando desejassem. 

É importante destacar que os participantes da pesquisa que aceitaram participar da mesma 

emitiram uma declaração de consentimento para a publicação dos dados obtidos (Apêndice D).  

 

iii) Elaboração e avaliação dos mapas conceituais 

A partir da realização da oficina foi proposta a elaboração de mapas conceituais durante 

a ação que serviram como instrumento de avaliação da aplicabilidade desta metodologia aos 

docentes e sugestão de seu uso em sala de aula.  

A avaliação dos mapas conceituais, produzidos durante a atividade da pesquisa-ação, 

teve como base os critérios propostos por Ruiz-Moreno et al. (2007), tais como:  

a) Critério 01 - análise do conceito, quanto a quantidade, qualidade e níveis de 

hierarquia conceitual;  
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b) Critério 02 - análise da inter-relações entre conceitos, levando em consideração as 

linhas de entrecruzamento, número de palavras de enlace e proposições, do ponto 

de vista semântico, que possuem significado lógico;  

c) Critério 03 - análise da estrutura do mapa, sequencial ou em rede, identificação da 

presença de relações cruzadas e relações entre os conceitos e os conteúdos 

abordados nas disciplinas, além da análise da criatividade. 

3.2.4 Validação e confiabilidade das escalas  

 Destacamos, neste ponto, que existem duas características de medição que devemos 

considerar para o desenvolvimento de questionários para obtermos informações representativas 

do que se objetiva com este instrumento: a validade e a confiabilidade (FREITAS; 

RODRIGUES, 2005). 

 Os instrumentos de pesquisa, citados anteriormente, foram validados a partir da 

aplicação dos mesmos para uma amostra semelhante à da investigação. Esta metodologia de 

validação vai ao encontro das palavras de Tuckman (2012) quando aponta que para que um 

teste seja válido é necessário que ele seja aplicado para uma amostra semelhante ao da 

investigação a ser feita, neste caso, há oito (08) docentes da área de Ciências da Natureza e 

Matemática de duas escolas públicas do município de Apodi, que não são campo de pesquisa, 

uma situada na Zona Rural e outra na Zona Urbana. Desta forma, neste trabalho foi realizado 

um teste piloto com as escalas de Likert e de DS. As questões norteadoras para validação dos 

instrumentos estão presentes no Apêndice III, adaptado de Saraiva (2007, apud SOUSA 

JUNIOR, 2015). Os resultados obtidos encontram-se na Tabela 1, a seguir.  

 

Tabela 1 -  Resultados obtidos na validação dos questionários 

Fonte: Elaborado pela autora  

 

Questões 

 

Tipo de 

Respostas 

N° de 

Respostas 

dos docentes 

% de 

Respostas 

dos docentes 

As Escalas são de fácil 

interpretação? Por quê?  

Sim 

Não 

Bastante 

7 

0 

1 

87,5 

0 

12,5 

A linguagem é apropriada e de 

expressões coerentes?  

 

Sim 

Não 

Bastante 

7 

0 

1 

87,5 

0 

12,5 

Teve alguma pergunta que não 

entendeu? Quais? Por quê?  

Sim 

Não 

Bastante 

0 

8 

0 

0 

100 

0 

Você sugere alguma pergunta a 

ser acrescentada? Qual? 

 

Sim 

Não 

      Bastante 

0 

8 

0 

0 

100 

0 
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A partir da análise dos resultados, aferimos que os docentes participantes da validação 

dos instrumentos utilizados para obtenção de dados para este trabalho consideraram que o 

questionário foi elaborado com uma linguagem de fácil interpretação, por ser clara e objetiva, 

não sendo necessário alterar qualquer uma das questões, por apresentar linguagem apropriada 

e não apresentar expressão de difícil compreensão. Levando em consideração as palavras de 

Tuckman (2012) de que os questionamentos compõem uma amostra representativa do conjunto 

de amostras, consideramos que os questionários apresentam validade de conteúdo. 

Quanto à confiabilidade dos dados quantitativos, obtidos com a aplicação dos 

questionários com a estrutura de escala de Likert e DS, foi estimada pelo método do alfa de 

Cronbach. Esse coeficiente descrito por Lee J. Cronbach (1951 apud  NUNES, 2014)  é definido 

matematicamente como: 

 

 

( 3) 

 

 

Onde, 

k = Número de itens do questionário; 

𝑆𝑖
2

 
 = Variância do item i; 

𝑆𝑡
2

 
= Variância total do questionário. 

Para Cortina (1993 apud  NUNES, 2014), o coeficiente alfa de Cronbach é um dos testes 

de confiabilidade mais usados que funciona como referente de que os dados encontrados são 

condizentes com um instrumento confiável para aquela amostra. 

Os resultados do alfa de Cronbach da nossa pesquisa estão expressos na tabela 2 a 

seguir.  

 

Tabela 2 - Alfas de Cronbach por escalas 

Escala Amostra Alfa de Cronbach 

Likert Zona Rural 0,18 

Likert Zona Urbana 0,84 

Diferencial Semântico (Antes) Zona Rural 0,78 

Diferencial Semântico (Depois) Zona Rural 0,89 

Diferencial Semântico (Antes) Zona Urbana 0,92 

Diferencial Semântico (Depois) Zona Urbana 0,94 
Fonte: Elaborado pela autora  
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Freitas e Rodrigues (2005) sugerem a classificação da confiabilidade a partir do cálculo 

do coeficiente α de Cronbach de acordo com os limites apresentados na tabela 3: 

 

Tabela 3 - Classificação da confiabilidade a partir do coeficiente α de Cronbach 

Confiabilidade  Muito 

Baixa  

 

Baixa  

Moderada  Alta  Muito 

Alta  

Valor de α  α ≤ 0,30 0,30 < α ≤ 0,60 0,60 < α ≤ 0,75 0,75 < α ≤ 0,90 α > 0,90 
Fonte: Freitas e Rodrigues (2005) 

 

Destacamos que a ocorrência de diversos fatores podem influenciar na confiabilidade 

de questionários, positivamente ou negativamente, tais como: o número de itens do 

questionário, pois quanto maior o número de itens incluídos maior a confiabilidade do 

questionário (vale ressaltar que o número de itens não deve ser excessivo); o tempo de aplicação 

do questionário, visto que um período pré-determinado pode colaborar para a ocorrência de 

respostas impulsivas e relapsas; a amostra de avaliadores, na qual pessoas semelhantes podem 

resultar em um questionário de baixa confiabilidade, por não existir variância entre os dados 

obtidos (FREITAS; RODRIGUES, 2005).   

De acordo com a tabela acima, é possível considerar como satisfatórios os questionários 

que apresentaram valor de alfa (α) > 0,60. Neste estudo, todas as escalas utilizadas possuem 

valores de alfa superiores a este limite, indicando graus de confiabilidade ainda melhores, 

exceto a escala de Likert aplicada aos docentes da Zona Rural com valor de α < 0,30 que, 

conforme a tabela 04, apresenta uma baixa confiabilidade. Ressaltamos que as escalas de Likert 

elaboradas e aplicadas neste estudo possuem a mesma quantidade de itens e foram aplicadas 

sem tempo pré-estabelecido.  

Acreditamos que esse baixo valor de alfa da escala de Likert da Zona Rural se deu pela 

ocorrência de um fator de influência negativa: os participantes da pesquisa possuem 

características de um público homogêneo e com um pequeno número de respondentes, o que 

gerou uma baixa variância em relação aos itens (Si²). Em contrapartida, vemos que o 

questionário com a mesma estrutura já citada, ao ser aplicado na Zona Urbana, não teve seu 

valor de alfa influenciado negativamente, isso, possivelmente, por apresentar um público mais 

heterogêneo e com maior número de respondentes. 

  

 

 



67 

 

  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Neste capítulo serão apresentados os resultados deste trabalho, seguindo a metodologia 

citada anteriormente. 

4.1 VISÃO DOCENTE SOBRE O USO DE MAs 

Destacamos que realizamos as discussões dos dados de forma separada por escola 

campo de pesquisa, a fim de diagnosticar a visão dos docentes que atuam em localidades 

diferenciadas.  As assertivas constituintes da escala de Likert totalizam em vinte e uma (21), 

objetivando abordar as seguintes categorias de análise dos resultados: 

a) Categoria 01- A prática docente e as MAs (A1 - A6); 

b) Categoria 02- As MAs no processo de efetivação da aprendizagem (A7 - A15); 

c) Categoria 03- As atitudes dos docentes quanto ao uso de metodologias alternativas 

(A16 - A21). 

Após análise dos dados e cálculo das médias e desvio padrão para cada assertiva, os 

resultados foram discutidos e apresentados em gráficos. 

4.1.1 A prática docente e as Metodologias Alternativas 

A primeira categoria de análise refere-se à formação inicial docente e à sua concepção 

quanto a influência da metodologia usada em sala de aula para a aprendizagem discente, bem 

como, se os pesquisados costumam usar as MAs em suas aulas e se possuem condições para o 

seu desenvolvimento, tais como tempo para planejamento coletivo e individual, com apoio da 

comunidade escolar, conforme as assertivas a seguir:  

a) A1- Minha formação inicial foi suficiente para que eu atuasse em sala de aula;  

b) A2- A aprendizagem dos alunos é diretamente influenciada pela metodologia 

utilizada pelos professores em sala de aula;  

c) A3- Utilizo rotineiramente Metodologias Alternativas na minha prática docente;  

d) A4- A escola onde estou lecionando oferece as condições necessárias para o 

desenvolvimento de aulas com Metodologias Alternativas;  

e) A5- Nos planejamentos coletivos planejamos aulas com Metodologias Alternativas; 

f) A6- Em minha carga horária disponho de tempo para planejamento de atividades 

diferenciadas. 

Os dados referentes a primeira categoria de análise, a prática docente e as MAs (A1 - 

A6), estão representados no Gráfico 1 e Tabela 4 a seguir: 
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Gráfico 1 - Concepções dos docentes da Zona Rural e Urbana – Categoria 01 

 

 

 

 

 

r 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Tabela 4 -  Dados obtidos da Zona Rural e Urbana – Categoria 01 

Assertivas Concepções- Zona Rural 

(Média ± Desvio) 

Concepções- Zona Urbana 

(Média ± Desvio) 

A1 0,25 ± 1,50 0,55 ± 1,51 

A2 1,00  ± 1,41 0,73 ± 1,01 

A3 1,00  ± 1,41 0,91 ± 0,83 

A4 0,25 ± 2,06 0,73 ± 1,05 

A5 1,25 ± 0,50 1,00 ± 0,77 

A6 0,25 ± 1,50 1,00 ± 1,00 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O primeiro bloco da escala de Likert objetivou conhecer como os docentes 

compreendem sua prática e as metodologias diferenciadas do convencional. Para A1 foram 

obtidas médias de ZR 0,25 e ZU 0,55 (A1). A partir do valor do desvio padrão, relativamente 

alto, de ZRDesvio 1,5 e ZUDesvio 1,51, podemos perceber uma dispersão significativa entre os 

respondentes, ocasionando em um resultado inconclusivo para esta assertiva. Este dado nos diz 

que parte dos docentes, tanto da Zona Rural como da Zona Urbana, acreditam que sua formação 

inicial foi insuficiente para sua atuação em sala de aula, e outra parte, que a sua formação inicial 

foi suficiente como suporte para sua prática.  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

A1 A2 A3 A4 A5 A6

Assertivas

Concepção- Zona Rural

Média Padrão

Desvio Padrão

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

A1 A2 A3 A4 A5 A6

Assertivas

Concepção- Zona Urbana

Média Padrão

Desvio Padrão



69 

 

  

De modo geral, percebemos neste primeiro posicionamento da análise de assertivas que 

existem docentes que saem da Universidade com algumas inseguranças quanto à atuação em 

sala de aula, relacionada com a dificuldade de articulação entre teoria e prática, a fim de 

produzir a sua própria identidade como profissional. Essa insegurança pode ser resultado da 

concepção antiga de que o professor é o detentor do conhecimento que será transmitido ao aluno 

(ZABALZA, 2004), ainda amplamente encontrada nos cursos superiores. Para Fávero (1992), 

conhecer teorias produzidas ou reconhecer os problemas da profissão não são suficientes para 

formar o indivíduo como profissional, sendo necessário desenvolver, ainda como licenciandos, 

um posicionamento crítico a partir de subsídios fornecidos pelos cursos de graduação.  

Levamos em consideração que, muitas vezes, os objetivos propostos antes da prática, 

ou seja, em seu planejamento, podem sofrer influências do contexto e que as dimensões do 

trabalho docente variam conforme os objetivos propostos e os efetivamente alcançados. No 

trabalho de Lousada (2004) se destaca a necessidade de entender o ensino a partir das dimensões 

do trabalho docente, como forma de entender a ação do trabalhador (o professor). O trabalho 

prescrito pode ser considerado como a tarefa dada, prescrita pela instituição, o realizado é o 

trabalho efetivamente feito e o real compreende além das atividades realizadas, todas as tarefas 

não realizadas.   

Com o objetivo de melhorar a ação do professor em aula, inúmeras metodologias têm 

sido apresentadas no âmbito das pesquisas em ensino, porém, cabe salientar que diversos 

aspectos do trabalho docente estão sendo esquecidos, tais como as dimensões de sua atividade 

profissional (trabalho prescrito, realizado e real) e as concepções docentes sobre o uso destas 

metodologias. Cabe a nós destacar, em um ponto de vista mais amplo, que o trabalho docente 

tem suas raízes na formação inicial, obtida nas universidades e institutos federais em que, na 

maioria das vezes, não condiz com a realidade das escolas públicas brasileiras. Somente na 

prática docente ocorrerá a consolidação de tais formações, que colocam à prova os 

conhecimentos adquiridos na graduação. Alguns autores chamam esse período de inicial da 

prática docente de "choque com a realidade" (SILVA, 1997). 

 Ressaltamos ainda a necessidade da busca incessante por conhecimento por parte dos 

professores, pois o trabalho docente e seus aspectos disciplinares, não podem ser vistos como 

receita a ser desenvolvida em qualquer circunstância e/ou contexto. Reafirmamos aqui a 

importância das metodologias diferenciadas que objetivem atender a necessidade de um público 

em específico, diferenciando o objetivo que se quer alcançar, segundo o contexto e o perfil dos 

alunos.    
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Dando continuidade à análise, verificamos que os docentes das duas escolas acreditam, 

em sua maioria, que as metodologias utilizadas em sala de aula influenciam diretamente a 

aprendizagem dos alunos, médias ZR 1,0 e ZU 0,73 (A2). Além disso, os mesmos afirmam que 

utilizam com frequência essas metodologias, média ZR 1,0 e ZU 0,91 (A3), porém, as escolas 

não oferecem todas as condições necessárias ao desenvolvimento de aulas com MAs, média ZR 

0,25 e ZU 0,73 (A4). Tais assertivas apresentaram desvio padrão superior às médias obtidas, o 

que nos diz que houveram opiniões diferenciadas entre si, com exceção o valor da medida de 

dispersão da assertiva A3 da ZU, que é menor do que a média (Desvio padrão de 0,83). Isso 

revela que as opiniões dos participantes estão em  consonância de que os docentes da Zona 

Urbana usam metodologias diferentes do convencional, com menor frequência que os docentes 

da Zona Rural. Acreditamos que isso ocorra devido a possível sensibilidade dos docentes da 

Zona Rural em relação a aspectos da diversidade e da situação histórica particular da 

comunidade, que exigem que o professor utilize estratégias que ajudem a reafirmar identidades 

do campo, em conformidade com as palavras de  Arroyo, Caldart e Molina (2004), que 

defendem que o objetivo principal da escola rural é de proporcionar conhecimentos, cidadania 

e continuidade cultural.  

As médias obtidas vão ao encontro das discussões realizadas anteriormente. 

Destacamos, aqui novamente, que é necessário a conscientização da comunidade escolar da 

importância de condições favoráveis à prática docente diferente do convencional e que os 

docentes participantes da pesquisa, apesar de possuírem realidades de ensino diferenciadas, 

valorizam a utilização de MAs como instrumento pedagógico, que possivelmente contribuem 

para atender a função primordial da escola, como citada por Leite (1999):  

 

A função primordial da escola é ensinar, transmitir valores e traços da história e da 

cultura de uma sociedade. A função da escola é permitir que o aluno tenha visões 

diferenciadas de mundo e de vida, de trabalho e de produção, de novas interpretações 

de realidade, sem, contudo, perder aquilo que lhe é próprio, aquilo que lhe é 

identificador (LEITE, 1999, p. 99). 

 

 Neste sentido, a função da escola deve ser desenvolvida à medida que os seus objetivos 

sejam alcançados, independente de sua localidade - Rural/Urbano. Desta forma, deve ser levado 

em consideração o contexto escolar e toda estrutura econômica, política, histórica, cultural e 

social, que influenciam diretamente o fazer docente, possibilitando, assim, um ensino 

contextualizado.  

 Os docentes participantes da pesquisa sustentam uma perseverança para a utilização de 

MAs por acreditarem em sua potencialidade na aprendizagem dos sujeitos envolvidos, 
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conforme os dados apresentados. É essencial salientarmos esses resultados em virtude da sua 

relevância, visto que mesmo enfrentando diversas dificuldades para a execução do seu trabalho, 

tais como a falta de assistência pedagógica e adequadas condições objetivas de trabalho, as 

necessidades de gestão de tempo e lacunas na formação inicial (PARO, 2012), os docentes 

pesquisados permanecem procurando modificar sua prática.  

Quando reportamos ao planejamento coletivo, os docentes afirmaram que as escolas 

destinam esses momentos para a organização de aulas com metodologias alternativas (média 

ZR 1,25 e ZU 1,0 - A5), com desvio padrão menores do que as médias, ou seja, a opinião dos 

respondentes se assemelham. No entanto, ao avaliarem o tempo para este planejamento (A6), 

verificamos que os docentes da ZR (média 0,25) indicaram que esse tempo não é suficiente, 

enquanto os docentes da ZU apresentaram uma média 1,0, concordando com o apresentado.  

A partir desta discussão e dos resultados obtidos no primeiro bloco, podemos ainda 

afirmar que as metodologias utilizadas pelo professor contribuem para atender potencialmente 

aos objetivos pré-estabelecidos pelos docentes, que estão preocupados em possibilitar aos 

discentes situações favoráveis à aprendizagem. Percebemos também que, apesar das 

instituições escolares buscarem e incentivarem a inovação por parte dos docentes (A4), essas 

mesmas instituições não disponibilizam um tempo necessário para que estes se apropriarem dos 

recursos e possível uso das MAs (A6). 

Sabemos que as áreas de Ciências da Natureza e Matemática e suas Tecnologias são, na 

maioria das vezes, vistas como áreas que apresentam maiores dificuldades no processo ensino-

aprendizagem. Muitas vezes, isso é decorrente do fazer docente, centrado nesta prática 

tradicional, tachada como enciclopédica, a qual considera o aluno como o objeto que apreenderá 

o conceito a ser repassado. O uso de MAs faz-se necessário não só para superar esse tipo de 

prática de ensino, mas também para possibilitar que nossos alunos desenvolvam suas 

habilidades críticas e reflexivas. 

4.1.2 As Metodologias Alternativas no processo de efetivação da aprendizagem  

A segunda categoria de análise refere-se a concepção docente quanto à influência do 

uso de MAs em suas práticas como ferramentas indispensáveis ou não ao ensino-aprendizagem 

e como auxílio aos processos cognitivos, além de investigar a valorização ou negação das 

metodologias tradicionais para a aprendizagem discente. Procuramos identificar, ainda, se para 

os pesquisados a utilização de MAs desperta o interesse dos alunos e se o uso de materiais 

alternativos são elementos mobilizadores de práticas inovadoras, conforme as assertivas a 

seguir:  
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a) A7- O uso de Metodologias Alternativas influencia significativamente na prática 

docente; 

b) A8- A utilização de Metodologias Alternativas é suficiente para superar as 

limitações do ensino tradicional de Ciências; 

c) A9- A constante utilização de metodologias tradicionais dificulta o aprendizado dos 

alunos; 

d) A10- As Metodologias Alternativas são instrumentos indispensáveis ao processo de 

ensino-aprendizagem; 

e) A11- Utilizando materiais diferentes do modelo convencional para o ensino do 

conteúdo programático do Ensino Médio é uma alternativa para despertar o interesse 

dos alunos; 

f) A12- As aulas com Metodologias Alternativas instigam o desejo de aprender dos 

alunos; 

g) A13- Os materiais alternativos são elementos mobilizadores de prática inovadoras; 

h) A14- Os materiais alternativos auxiliam nos processos cognitivos; 

i) A15- A metodologia alternativa é ferramenta que contribui na tarefa de ensinar e de 

aprender. 

Os dados referentes à segunda categoria de análise, as MAs no processo de efetivação 

da aprendizagem (A7 – A15), estão representados no Gráfico 2 e Tabela 5 a seguir. 

 

Gráfico 2 - Concepções dos docentes da Zona Rural e Urbana – Categoria 02 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Tabela 5 - Dados obtidos da Zona Rural e Urbana – Categoria 02 

Assertivas Concepções- Zona Rural 

(Média ± Desvio) 

Concepções- Zona 

Urbana 

(Média ± Desvio) 

A7 1,50 ± 0,50 1,73 ± 0,43 

A8 -0,75 ± 0,50 0,45 ± 0,93 

A9 -0,25 ± 1,50 0,18 ± 1,47 

A10 1,00 ± 0,00 1,27 ± 0,47 

A11 2,00 ± 0,00 1,30 ± 0,65 

A12 2,00 ± 0,00 1,09 ± 0,94 

A13 1,00 ± 0,00 1,36 ± 0,67 

A14 1,00 ± 0,00 1,18 ± 0,75 

A15 1,25 ± 0,50 1,20 ± 0,75 

Fonte: Elaborado pela autora 

  

Este segundo bloco foi destinado para avaliarmos como os docentes compreendem as 

MAs no processo de ensino-aprendizagem. Os docentes entrevistados acreditam que o uso das 

MAs influencia diretamente na aprendizagem dos alunos (médias ZR 1,50, ZU 1,73) (A7), 

contudo, acreditam que somente o uso dessas metodologias não são suficientes para superar as 

limitações do ensino tradicional (médias: ZR -0,75, ZU 0,45) (A8). Quanto ao uso contínuo de 

metodologias tradicionais como instrumento que dificultará a aprendizagem dos alunos 

(médias: ZR -0,25, ZU 0,09), os docentes discordam de tal afirmação (A9), apresentando 

valores de desvio padrão muito maiores do que a média, o que nos diz que houve uma elevada 

dispersão entre os dados obtidos. A partir destes dados podemos ainda afirmar que os docentes 

acreditam que as MAs são instrumentos indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem 

(médias: ZR 1,0, ZU 1,27) (A10), não apresentando variação no desvio padrão para os docentes 

da Zona Rural e um valor abaixo da média para os dados dos docentes da Zona Urbana.  

Destacamos a importância das concepções docentes quanto à interferência das 

metodologias diferentes do convencional na construção de conhecimentos. Isto se faz de 

extrema relevância para a mobilização de atitudes que favoreçam o uso destas metodologias, 

por parte dos docentes, no processo de ensino-aprendizagem, para efetivação desta 

aprendizagem.  

Chamamos a atenção ainda para a discussão sobre as metodologias tradicionais, 

mencionadas pelos docentes como metodologias que não dificultam a construção de 
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conhecimentos do aluno. Neste caso, tratamos, na perspectiva da aprendizagem significativa, 

de uma necessidade da criação (ou interação) de subsunçores na estrutura cognitiva do aluno 

que, quando não os têm, ou não conseguem dar significado ao assunto que está sendo 

ministrado, acaba aprendendo de forma mecânica e não significativa. Assim, as metodologias 

tradicionais que são, muitas vezes, voltadas para a memorização acabam promovendo uma 

maior necessidade do aluno; de dar significados aos conteúdos por si só.  

Enfatizamos que não nos cabe aqui definir o certo ou o errado no ensino, mas sim, 

entender e perceber sinais da aprendizagem significativa, a partir das realidades vividas no 

âmbito escolar na perspectiva docente e dos diálogos10 entre professor-aluno, à luz da teoria. 

Neste caso, as MAs surgem de modo a (possivelmente) atender as condições para aprendizagem 

significativa, por proporcionarem, de um modo mais natural, a interação dos novos 

conhecimentos com os que o aluno já possui. 

Ao avaliarmos a utilização de materiais diferentes do modelo convencional para o 

ensino do conteúdo programático do ensino médio como uma alternativa para despertar o 

interesse dos alunos, os docentes da ZR, média 2,0, apresentaram uma média de afirmação 

maior do que os da ZU, média 1,27 (A11), sem variações para o desvio padrão para a Zona 

Rural e um valor menor que a média para a Zona Urbana, o que indica que não houve grande 

dispersão entre os respondentes.  

De uma forma geral, é importante destacar que, a partir das médias obtidas frente à 

assertiva 11, as concepções dos docentes em relação ao uso de materiais alternativos como 

instrumentos de metodologia diferenciada é de grande valor para o auxílio da sua prática. Sendo 

que a motivação dos discentes deve estar dentro do objetivo do professor como mediador do 

processo de construção de conhecimento, pois não se constrói, não se desenvolve e não de 

consolida conhecimento, quando não se tem essa intenção. 

Os docentes afirmaram ainda que as aulas com MAs instigam a curiosidade e o desejo 

de aprender dos alunos (médias: ZR 1,75, ZU 1,18) (A12), por ser algo diferente do que estão 

acostumados e por serem elementos mobilizadores de práticas inovadoras (médias: ZR 1,0, ZU 

1,36) (A13), além de auxiliarem nos processos cognitivos (médias: ZR 1,0, ZU 1,18) (A14). 

Isso porque a metodologia apresentada ao aluno pode influenciar o comportamento deste quanto 

ao seu desejo de aprender e permitir a organização de subsunçores relevantes ao tema abordado 

para, possivelmente, ocorrer a relação entre a nova informação com o subsunçor pré-existente 

                                                 
10 Acreditamos que o ensino-aprendizagem tratar -se de um constante diálogo entre professor/aluno. O docente 

apresenta aos alunos as novas informações que devem ser assimiladas e interagidas com os seus conhecimentos 

prévios e os alunos retornam ao docente o resultado das interações que ocorreram na estrutura cognitiva. 
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em sua estrutura cognitiva, de acordo como a teoria de Ausubel. Quanto à assertiva de que a 

metodologia alternativa é uma ferramenta que contribui na tarefa de ensinar e de aprender, os 

docentes tiveram considerações semelhantes, com médias ZR 1,25 e ZU 1,18 (A15). Os desvios 

padrão das assertivas A12, A13, A14 e A15 (ZU) obtiveram valores baixos, indicando que os 

respondentes foram condizentes em seus resultados. Ressaltamos ainda os valores dos desvios 

padrão de A12, A13 e A14 para Zona Rural iguais a zero.  

Estes resultados vão ao encontro das nossas expectativas, quando temos como 

referências diversos autores que, em seus trabalhos, defendem a utilização das MAs, como os 

exemplos mencionados na fundamentação teórica desta dissertação. Além do mais, as MAs são 

elementos mobilizadores para uma aprendizagem significativa, por poderem ser ferramentas 

potencialmente significativas. As concepções docentes sobre as MAs nos confirmam a 

preocupação destes quanto à aprendizagem dos discentes.  

Neste bloco da escala de Likert percebemos que para os docentes as MAs são 

ferramentas que auxiliam o processo de ensino-aprendizagem, possibilitando o 

desenvolvimento de aulas inovadoras, atrativas, motivacionais e indutivas no processo de 

construção de conhecimento e que nenhuma metodologia será completa, mas, sim, 

complementares entre si. Acredita-se que outros fatores estejam relacionados com a limitação 

do ensino que não visa a inovação, como, por exemplo, a falta de reconhecimento profissional, 

remuneração correspondente à dedicação exclusiva do professor e, principalmente, a falta de 

tempo para a planejamento e elaboração de metodologias diferentes da convencional, como 

mencionado no trabalho de Paro (2012), citado anteriormente. Isso pode resultar na 

desmotivação e na desistência da busca por alternativas diferenciadas para atrair a atenção do 

aluno para o processo de aprendizagem. Todavia, é importante destacar que os docentes 

atribuem valor para a utilização de metodologias tradicionais, não desconsiderando a sua 

importância para a aprendizagem dos alunos.  

Essa valorização docente ao ensino tradicional, não obrigatoriamente, se refere ao 

entendimento da forma de transmissão de conhecimento unidirecional em que já mencionamos 

a necessidade de superação. Sobre este entendimento, o trabalho de Hoehnke; Koch; Lutz 

(2005) afirmam que o ensino tradicional pode levar a vários problemas como, por exemplo, a 

imitação, submissão, repetição, controle total do aluno pelo professor e atividades muito 

divergentes do cotidiano do aluno. 
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4.1.3 As atitudes dos docentes quanto ao uso de metodologias alternativas 

A terceira categoria de análise refere-se a concepção docente quanto à utilização de MAs 

como fator que permite a reformulação da prática docente, bem como, a aplicabilidade da 

realização de experimentos e de outras MAs que não foram citadas na fundamentação deste 

trabalho, tais como a utilização de Web site, aulas de campo, pesquisas orientadas em livro e 

internet e o uso da abordagem CTS, conforme as assertivas a seguir:  

a) A16- A partir da utilização de Metodologias Alternativas, o professor reformula a 

sua própria prática de ensino; 

b) A17- A realização de pesquisa em livros e na internet é uma metodologia alternativa 

que utilizo ou pretendo utilizar em sala; 

c) A18- A realização de experimento é uma metodologia alternativa que utilizo ou 

pretendo utilizar em sala; 

d) A19- A utilização de aulas de campo é uma metodologia alternativa que utilizo ou 

pretendo utilizar em sala; 

e) A20- O uso da abordagem CTS (relação da Ciência-Tecnologia-Sociedade) é uma 

metodologia alternativa que utilizo ou pretendo utilizar em sala; 

f) A21- A utilização de Web site é uma metodologia alternativa que facilita o acesso 

dos alunos aos conteúdos programáticos. 

Os dados referentes à terceira categoria de análise, as atitudes dos docentes quanto ao 

uso de metodologias alternativas (A16 - A21), estão representados no Gráfico 3 e Tabela 6 a 

seguir: 

 

Gráfico 3 - Concepções dos docentes da Zona Rural e Urbana – Categoria 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Tabela 6 - Dados obtidos da Zona Rural e Urbana – Categoria 03 

Assertivas Concepções- Zona Rural 

(Média ± Desvio) 

Concepções- Zona 

Urbana 

(Média ± Desvio) 

A16 1,00 ± 0,80 1,00 ± 0,63 

A17 1,25 ± 0,50 1,00 ± 0,63 

A18 1,25 ± 0,50 1,00 ± 0,63 

A19 0,25 ± 0,96 0,91 ± 0,94 

A20 1,25 ± 0,50 0,91 ± 0,54 

A21  1,25 ± 0,50 0,91 ± 0,94 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Com este último bloco da escala de Likert (A16 - A21) pretendemos avaliar a opinião 

dos docentes quanto ao uso (ou possível uso) de algumas MAs. Inicialmente, a partir da 

assertiva de que a utilização de materiais alternativos proporciona aos professores reformulação 

da sua própria prática de ensino e criação de uma nova concepção sobre o ensino tradicional, 

segundo as médias obtidas: ZR 1,0, ZU 1,0 (A16), considera-se como verdadeira e destacamos 

ainda que o uso de materiais alternativos caracteriza uma metodologia diferente do 

convencional, objetivando a construção da aprendizagem. Posteriormente, os docentes 

destacaram a importância da realização de pesquisa em livros e na internet como uma 

metodologia (médias: ZR 1,25, ZU 1,0) (A17), bem como a realização de experimentação 

(médias: ZR 1,25, ZU 1,0) (A18). Inferimos que os docentes conhecem essas ferramentas, com 

seu uso na prática, prevalecendo sua utilização como ferramenta de aprendizagem disciplinar e 

que o uso de tais metodologias servem para superar algumas lacunas deixadas pelo ensino 

tradicional, como, por exemplo, o entendimento de que ensinar é repassar informação solta e 

sem significado. Pautamos nossas discussões no desvio padrão das assertivas A16, A17, A18 

de valores inferiores aos das médias, significando que houve concordância entre os 

respondentes.  

Quanto à utilização de aulas de campo como uma metodologia alternativa, os docentes 

destacam que esta metodologia não é utilizada com frequência e que o desejo da realização de 

aulas de campo durante as aulas da área de Ciências da Natureza e Matemática não é no geral 

acentuado, (médias: ZR 0,25, ZU 0,9) (A19) com valor do desvio padrão maior do que a média, 

indicando uma dispersão entre os valores dos respondentes. Acreditamos que este fato, a pouca 

ou nenhuma utilização de aulas de campo, deve-se pela falta de assistência e recurso destinado 
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para atividade extra sala de aula, temos como base este fator pela vivência da autora do presente 

trabalho na escola campo de pesquisa da Zona Rural. 

Quanto às concepções docentes sobre o uso da abordagem da relação entre Ciência-

Tecnologia-Sociedade-CTS, como uma metodologia alternativa, e em relação à utilização de 

Web site, como forma de facilitar o acesso dos alunos aos conteúdos programáticos e motivá-

los quanto sujeitos do processo de aprendizagem, obtivemos os mesmos resultados médios: ZR 

1,25, ZU 0,9 nas assertivas 20 e 21 (A20 e A21) e desvio padrão menores do que as médias, 

exceto a A21 da Zona Urbana, que apresenta uma pequena dispersão entre os valores dos 

respondentes. A média obtida nos diz que os docentes da Zona Rural têm a preocupação maior 

em abordar a relação CTS e o uso de Web site do que os docentes da Zona Urbana, mesmo a 

diferença não sendo muito relevante. Este resultado nos chama a atenção por acreditarmos, 

inicialmente, que os discentes da Zona Rural possuíam menor acesso à Internet do que os alunos 

da cidade que possuem diversos locais de acesso livre. Cabe ressaltar que estas MAs são de 

extrema importância para o público de alunos do século XXI (visão da própria autora), visto 

que os avanços tecnológicos e suas influências, negativas e positivas, estão em discussões no 

âmbito acadêmico e social, o que justifica o nosso interesse em questionar as concepções dos 

docentes sobre tais metodologias, mesmos não sendo exemplos mencionados na fundamentação 

teórica e em outro momento deste trabalho.  

De um modo geral, o terceiro e último tópico da pesquisa vem nos reafirmar o que já 

havíamos constatado anteriormente, que a utilização de MAs são direcionamentos para uma 

prática inovadora e conjunto de ferramentas que auxilia o professor em sua prática. Destacamos 

ainda que existem diversas MAs que podem ser utilizadas em sala de aula, porém, cabe ao 

docente definir qual deve ser utilizada em sua aula, sala, escola e contexto. Neste ponto, vários 

fatores podem influenciar nesta escolha para atender às necessidades educacionais dos alunos. 

Deve-se, inicialmente, levar em consideração a realidade social e cultural do aluno, bem como 

as condições que a instituição oferece para o desenvolvimento da metodologia e, 

principalmente, deve-se questionar: i) A metodologia escolhida atende a necessidade de meus 

alunos? ii) É atrativa e conveniente para a realidade na minha escola? iii) A escola disponibiliza 

de recursos materiais necessários para o desenvolvimento de tal metodologia?  

Estes questionamentos devem ser seguidos de um planejamento de toda a prática, a fim 

de elaborar, re-elaborar e relacionar o conteúdo programático com estes instrumentos para que 

o docente não caia na ilusão do “usar por usar”, e sim, desenvolva uma prática diferente do 

convencional que atenda os objetivos esperados, a motivação do alunado em aprender e a 

utilização de materiais potencialmente significativos, visando o aluno como um dos principais 
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sujeitos do processo ensino–aprendizagem. Se não for assim, a metodologia por mais que seja 

diferente, possivelmente não contribuirá para a construção de significados dos conteúdos 

abordados, podendo colocar o professor em situação desfavorável e frustrante de não obtenção 

de resultados positivos por falta de adequação da metodologia utilizada, como o contexto 

escolar em específico.  

4.2 CONCEPÇÕES E ATITUDES SOBRE AS MAs E APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

4.2.1 Discutindo a Aprendizagem Significativa e os Mapas conceituais 

A fim de discutirmos a aprendizagem significativa com base teórica em seu mentor, 

David Ausubel, foi desenvolvida uma oficina intitulada de “Aprendizagem significativa e as 

Metodologias Alternativas (MA)/Mapas Conceituais”, em que destacamos as metodologias 

alternativas como ferramentas que possivelmente permitam contemplar as condições para a 

aprendizagem significativa do aprendiz, tais condições elencadas neste trabalho. Esta atividade, 

caracterizada de pesquisa-ação, como um tipo de pesquisa ativa, valorizou as contribuições 

envolvidas no processo de pesquisa e do contexto, objetivou o alcance de transformações 

sociais, a partir das reflexões realizadas no decorrer da atividade. Desta forma, acreditamos que, 

durante a pesquisa, os docentes da área de Ciências da Natureza e Matemática tiveram a 

oportunidade de refletir sobre a sua prática em sala de aula, à luz da teoria da aprendizagem 

significativa e das discussões sobre as diversas MAs, em especial os mapas conceituais, que 

podem ser usadas em sala de aula, levando em consideração o contexto e os objetivos pré-

estabelecidos pelo docente.  

A oficina, anteriormente citada, foi realizada nas escolas campo de pesquisa nos dias 

06/02/2017 (Zona Urbana) e 02/03/2017 (Zona Rural) com duração, respectivamente, de 2h 15 

min e 2h 35min. Esta atividade foi desenvolvida durante a semana pedagógica das escolas, 

sendo dividida em três momentos: Discussão sobre aprendizagem significativa, MAs e Mapas 

conceituais, Elaboração de Mapas conceituais e Entrevista coletiva.  

No primeiro momento foi apresentada e discutida a teoria da Aprendizagem 

Significativa segundo Ausubel, abordado no trabalho de Moreira (2011), destacando os pontos 

a seguir: inicialmente, foi abordado a biografia de David P. Ausubel e a motivação para a sua 

dedicação aos estudos em psicologia do desenvolvimento. Neste ponto, destacando que 

Ausubel nasceu em Nova York em 1918 e foi formado em Psicologia (1939) e Medicina (1943), 

além de doutorado em Psicologia do Desenvolvimento. Tendo como motivação para a sua 

dedicação aos estudos em psicologia do desenvolvimento a insatisfação com a educação. Ainda, 
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neste ponto, foi discutido o conceito de aprendizagem, como uma organização e integração do 

material na estrutura cognitiva; conceito de estrutura cognitiva, como conteúdo total de ideias 

de um indivíduo e sua organização; conceito de subsunçor, segundo Ausubel, como sendo o 

conhecimento específico presente na estrutura cognitiva do indivíduo capaz de dar significado 

a um novo conhecimento apresentado ou descoberto, e como eles surgem na estrutura cognitiva. 

Por fim, discutimos sobre o conceito de aprendizagem significativa, como sendo aquela em que 

ideias expressas simbolicamente interagem de maneira substantiva e não-arbitrária com aquilo 

que o aprendiz já sabe (subsunçor). 

No segundo ponto de discussão foi apresentada a teoria da Aprendizagem Significativa, 

abordando as condições para esta aprendizagem, material potencialmente significativo e 

disposição subjetiva para a aprendizagem, na qual o material deve ter significação lógica, 

psicológica e cognitiva, já o aluno deve estar motivado para a aprendizagem - Psicologia 

afetiva. Falamos também sobre as forma/natureza da aprendizagem significativa como 

subordinada, superordenada e combinatória, previamente apresentadas neste texto. Neste ponto, 

discutimos ainda as vantagens do trabalho sobre o olhar na aprendizagem significativa, tais 

como: a aprendizagem que é retida e lembrada por mais tempo e que aumenta a capacidade de 

aprender outros conteúdos mais facilmente, mesmo se a informação for esquecida, por 

possibilitar a reaprendizagem. Falamos também sobre o papel do professor, que deve visar a 

significação das informações a partir da determinação da estrutura conceitual e proposicional 

da matéria de ensino, bem como identificar os possíveis subsunçores pré-existentes na estrutura 

cognitiva do aluno e quais estão disponíveis, isso sendo possível a partir do uso de mapas 

conceituais como ferramenta de avaliação que, por sua vez, é uma das metodologias alternativas 

apresentadas aos docentes e usada como instrumento de avaliação da pesquisa ativa neste 

trabalho. O docente deve ainda ensinar facilitando a passagem da estrutura conceitual da 

matéria de ensino para a estrutura cognitiva do aluno de uma maneira significativa. Neste ponto, 

discutimos ainda os tipos de aprendizagem significativa, sendo eles: representacional, de 

conceitos e proposicional, previamente apresentadas neste texto.  

No terceiro ponto de discussão foi abordado a relação entre a aprendizagem significativa 

e as MAs, abordando o uso de MAs como estratégias necessárias para a efetivação de uma 

aprendizagem significativa, referente ao material que é apresentado para o aluno, no qual as 

MAs podem ser consideradas instrumentos potencialmente significativos para o processo de 

ancoragem de novos conhecimentos e a consolidação de subsunçores. Nesta perspectiva, foi 

realizada uma breve abordagem sobre as MAs, citadas na fundamentação teórica desse trabalho, 

ressaltando a sua importância para a construção de conhecimento de forma satisfatória. 
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No quarto e último ponto de discussão foi apresentado, aos docentes, o uso de mapas 

conceituais como uma metodologia alternativa, que tem como principal objetivo apresentar 

relações entre diversos conceitos na forma de proposições, sendo uma proposta criada por 

Joseph Novak, na década de 1970, inspirado pela Teoria de Ausubel. Foi abordado ainda, neste 

ponto de discussão, que os mapas conceituais podem permitir que os professores avaliem os 

alunos com abordagem qualitativa, compreendendo como estes relacionam, estruturam, 

hierarquizam e integram os conceitos, isso a partir da interpretação de informações dadas pelos 

alunos nos mapas conceituais, tentando obter evidências da aprendizagem significativa. 

Posteriormente, foi apresentado como podemos construir um mapa conceitual, segundo o 

trabalho de Moreira (2011, p. 141).   

Em um segundo momento foi proposto a elaboração de mapas conceituais sobre temas 

de atuação dos professores participantes. Para tanto foi sugerido que o grupo de docentes se 

dividissem por área de formação, a fim de facilitar a avaliação dos mapas conceituais da área 

foco de pesquisa, como instrumento de avaliação da pesquisa-ação, como mencionado na 

metodologia deste trabalho.  

No terceiro e último momento da atividade da pesquisa-ação, foi realizada uma 

entrevista coletiva e pautada nos seguintes pontos: “Qual a opinião dos docentes sobre os mapas 

conceituais como instrumento potencialmente significativo?”, apresentado no momento inicial 

da oficina e produzidos pelos mesmos; “Quais os anseios e apatia quanto ao ensino que visam 

uma aprendizagem significativa a partir de MAs?”. Inicialmente abordaremos o 

posicionamento dos docentes da Zona Urbana e, posteriormente, os da Zona Rural. 

Pautado na fala docente durante a entrevista coletiva realizada neste estudo, afirmamos 

que os mapas não são utilizados como um metodologia alternativa no fazer docente, muitas 

vezes se resumem ao que está no livro didático quando estes trazem o uso de mapas como 

resumo de capítulos, e não é desfrutado das diversas possibilidades de utilização que essa 

metodologia oferece, como citado no trabalho de Ruiz-Moreno et al. (2007) e abordado na 

fundamentação teórica deste trabalho. Este posicionamento pode ser reafirmado por meio da 

fala da professora A, docente da Escola campo de pesquisa da ZU, a seguir:  

“Pelo menos assim, sobre esta metodologia, apesar de nunca ter utilizado com os 

alunos, de uma certa forma, nós já temos essa prática, porque nos livros já trazem os mapas 

conceituais sobre os conteúdos, mas, com os alunos, eu nunca pedi para eles construírem o 

mapa como uma forma de avaliação. A gente acredita que está resumido na cabeça deles, e 

como forma de resumo é o expositivo, vamos lá recapitulando o que está escrito no texto 

(PROFESSORA A, Zona Urbana, 2017)”. 



82 

 

  

A professora nos aponta que os livros didáticos adotados pela escola, em que a mesma 

atua, apresentam mapas conceituais com sínteses de conteúdo, porém, não passa disso ao 

mencionar “Nós já temos essa Prática” e se referem unicamente ao uso dos mapas que já estão 

construídos. Acreditamos que a partir das discussões durante a oficina “Aprendizagem 

significativa e as Metodologias Alternativas (MA)/Mapas Conceituais”, ocorreu a reflexão 

sobre o trabalho docente e a modificação de atitudes frente a esta metodologia alternativa. A 

professora B da ZU, em seu discurso, afirma ainda que os mapas conceituais não foram usados 

como síntese de conteúdo em suas aulas, como outrora já feito pela Professora A, e reconhece 

a importância da utilização dessa metodologia como forma de avaliação. Porém, desconsidera 

em partes a construção de mapas conceituais no planejamento de atividades docentes, conforme 

a seguir:  

“Para resumir um conteúdo nunca utilizei, eu pergunto depois o que eles entenderam 

para depois mostrar o conceito, eu faço mais ou menos assim. Me identifiquei com a construção 

do mapa, mas não dá para eu fazer. Acho que é melhor pedir para eles fazerem, como vai 

iniciar o ano letivo será mais uma metodologia para fazer mais ou menos assim 

(PROFESSORA B, Zona Urbana, 2017)”. 

            Em relação às discussões ocorridas entre os docentes da ZR, os professores “A”, B” e 

“C” apontam, em consonância, a valorização da utilização de mapas conceituais, conforme a 

seguir:   

“Não conhecia este tipo de mapas, já conhecia organograma usados em indústrias, mas 

nunca fiz. Quer dizer, fiz um mais ou menos. Na questão dos conteúdos eu nunca usei 

(PROFESSOR A, Zona Rural, 2017)”. 

“Eu já fiz um na faculdade, mas assim é muito interessante, ele ajuda bastante. Eu já 

fiz um mapa e um organograma, ele ajuda na preparação das aulas, nos resumos dos conceitos 

usados em aula, mas eu nunca usei em aula (PROFESSORA B, Zona Rural, 2017)”. 

 “Eu costumo fazer fichamento dos tópicos, nunca em forma de mapa, mas achei muito 

interessante porque fica mais organizado, eu faço assim: leio o conteúdo e coloco tópicos mais 

importantes (PROFESSORA C, Zona Rural, 2017)”.  

Conforme visto, o professor A não conhecia esta metodologia alternativa como 

instrumento colaborador na prática docente, isso reafirma a importância da oficina como uma 

atividade que possibilitou discussões sobre assuntos relevantes para sua prática e, 

possivelmente, na construção de conhecimento e na significação de informações, consolidando 

uma aprendizagem dos docentes sobre o tema em questão.  O professor B, por sua vez, já havia 
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tido o contado com mapas conceituais em sua formação inicial e valoriza a sua utilização para 

o planejamento da prática docente, porém não utiliza tal metodologia em suas aulas, talvez por 

desconhecer as suas possibilidades de utilização e vantagens para a significação de informações 

para os discentes, situação hipotética possivelmente solucionada com a realização da pesquisa-

ação deste trabalho. Já o professor C valoriza a metodologia alternativa em questão e aponta 

que não era uma prática comum em suas atividades docentes.  

Acreditamos que a partir da participação nas discussões, durante a oficina, ocorra uma 

reformulação da estrutura de organização do planejamento de conteúdo e a própria 

reformulação da prática docente, a partir das diversas ferramentas disponíveis ao uso do docente 

em sua prática que valoriza o discente como sujeito do processo de aprendizagem. 

Os docentes da escola da ZR participaram ativamente nas discussões, intercalando com 

perguntas e considerações, mencionando outros teóricos como Piaget e Vigotski, destacando as 

diferenças e paridades com a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel. E demonstraram 

estar confortáveis com o ambiente e com as discussões, sempre com olhar fixo e atencioso. 

Quanto aos docentes da ZU, apesar de estarem atenciosos, não fizeram muitas considerações 

durante a realização da atividade, somente se posicionaram na entrevista focus group, como 

descrevemos anteriormente. Os Apêndices V e VI, deste trabalho, são registros das oficinas, 

com os docentes participantes, realizadas nas escolas campos de pesquisa. 

4.2.2 Escala de Diferencial Semântico  

Neste tópico de discussões apresentamos os resultados obtidos a partir da aplicação do 

questionário com estrutura de escala de Diferencial Semântico, utilizada como instrumento de 

coleta de dados e avaliação da atividade proposta na pesquisa-ativa do tipo pesquisa-ação, na 

oficina intitulada de “Aprendizagem significativa e as Metodologias Alternativas (MA)/Mapas 

Conceituais”, realizada nas escolas campo de pesquisa. 

Para o tratamento dos dados obtidos com a escala de diferencial semântico, optou-se 

pelo cálculo da média aritmética como medida de centralidade e desvio padrão como medida 

de dispersão. O resultado dos dados quantitativos (média aritmética e desvio padrão) foram 

representados em gráficos e tabelas, definidas oito categorias de análise, que incluem as 

comparativas questionadas antes e depois da pesquisa ativa, nelas os docentes posicionaram-se 

sobre: 

a) Categoria 01 – O uso de Metodologias Alternativas (C1, C2, C3, C4); 

b) Categoria 02 - O uso de Jogos Didáticos (C5, C6 C7, C8, C9, C10); 

c) Categoria 03 - O uso da música (C11, C12, C13, C14, C15, C16); 
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d) Categoria 04 - O uso da Experimentação (C17, C18, C19, C20, C21, C22); 

e) Categoria 05 - O uso das Tecnologias de informação e comunicação- TICs (C23, C24, 

C25, C26, C27, C28); 

f) Categoria 06 - O uso da Interdisciplinaridade (C29, C30, C31, C32, C33, C34); 

g) Categoria 07 - O uso de Analogias (C35, C36, C37, C38, C39, C40);  

h) Categoria 08 - O uso de Mapas conceituais (C41, C42, C43, C44, C45, C46). 

Na primeira categoria de análise foi questionada as atitudes docentes quanto ao uso de 

MAs, de forma geral, como ferramenta para um prática docente inovadora, que ajuda ou não ao 

professor, que podem ser necessárias ou não ao trabalho docente que visa o aluno como sujeito 

do processo, que são instrumentos que facilitam ou não a aprendizagem significativa, por serem 

atrativos e relevantes ao ensino das disciplinas da área de Ciências da Natureza e Matemática.  

A segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava categorias, tratam de MAs 

específicas, citadas na introdução deste trabalho e na descrição das categorias, citadas 

anteriormente. Nestas categorias foram analisadas as crenças e atitudes sobre a aplicabilidade, 

facilidade, atratividade, relevância das MAs em questão, além da análise quanto à crença dos 

docentes em relação à eficácia das metodologias em estudo como ferramentas potenciais de 

aprendizagem significativa, bem como, se essas metodologias são acessíveis ou não ao docente, 

para a utilização em suas práticas como mediador do conhecimento. 

4.2.2.1 O uso de Metodologias Alternativas 

O posicionamento docente sobre o uso de MAs nas aulas das disciplinas da área de 

Ciências da Natureza e Matemática está representado nos gráficos 4, antes da oficina, no gráfico 

5, após a oficina e na tabela 08 a seguir.  

 

Gráfico 4 - Concepções e Atitudes sobre as MAs e Aprendizagem Significativa - Categoria 

01(Antes) 
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A análise dos dados obtidos sobre a primeira categoria de análise, antes da oficina, versa 

sobre as percepções dos professores da área de Ciências da Natureza e Matemática sobre o uso 

de MAs em suas práticas docentes. Segundo os respondentes, os usos de Metodologias 

Alternativas ajudam os docentes em sua prática e são necessárias no ensino das disciplinas da 

referida área, como elementos mobilizadores do alunado ao processo de significação de 

informações, além de serem alternativas para tornar o ensino-aprendizagem mais divertido, 

principalmente na referida área de estudo tida como maçante e que não valoriza a investigação 

e reflexão sobre elaboração de fórmulas e conceitos abordados nas disciplinas, como apontado 

nos trabalhos de Domingos; Recena (2010) e Zanon, Guerreiro e Oliveira (2008), citados 

anteriormente neste trabalho. Percebemos que os valores das médias das comparativas da ZR e 

ZU foram positivos em relação aos questionamentos iniciais tais como podemos observar no 

apêndice II deste trabalho. Os desvios padrão tiveram valores inferiores à média, o que nos diz, 

que os respondentes tiveram posicionamento semelhante em relação às comparativas, exceto 

na C4 da ZR, onde o desvio padrão foi um pouco maior que a média para esta comparativa.  Os 

resultados obtidos, antes da oficina para tais comparativas, nos apontam a valorização dos 

docentes quanto à importância de práticas inovadoras no ensino de Ciências da Natureza e 

Matemática e que as discussões, feitas durante a oficina, serviram para reafirmar tal importância 

(Gráfico 05) , bem como, reconhecem a ciência como atividade humana, tentadora, construtiva, 

contextual, aberta e comunicativa, sendo uma área que deve ser desenvolvida a criticidade e 

reflexão sobre a natureza que nos rodeia. A ciência como atividade humana é ampla, completa 

e em evolução constante, destacando o papel da observação e da investigação (LIGUORI; 

NOSTE, 2005). 

 

Gráfico 5 -  Concepções e Atitudes sobre as MAs e Aprendizagem Significativa - Categoria 

01(Depois) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Os dados obtidos sobre a categoria 01, após a oficina, vão ao encontro com o resultado 

esperado pela autora, pois foi obtido resultados superiores a 1,00 e que os desvios padrões foram 

significativamente inferiores as médias. Destacamos os desvios padrões iguais a zero para as 

comparativas da ZR, o que nos indica que os valores foram constantes em torno da média, ou 

seja não houve divergência de opinião entre os participantes da pesquisa. Desta forma, os 

momentos de discussão e reflexões propostas durante a pesquisa-ativa reafirmaram a 

importância do uso de MAs no trabalho docente. Os dados representados nos gráficos 4 e 5 

estão sintetizados na tabela 7 a seguir: 

 

Tabela 7 - Dados obtidos da Zona Rural e Urbana – Categoria 01 

 Concepções e Atitudes  

 Zona Rural 

(Média ± Desvio) 

Concepções e Atitudes  

Zona Urbana 

(Média ± Desvio) 

 Antes Depois Antes Depois 

C1 2,00 ± 0,82 3,00 ± 0,00 2,58 ± 0,51 2,25 ± 0,97 

C2 2,75 ± 0,50 3,00 ± 0,00 2,67 ± 0,49 2,25 ± 0,87 

C3 2,75 ± 0,50 3,00 ± 0,00 2,75 ± 0,45 2,33 ± 0,78 

C4 1,75 ± 1,89 3,00 ± 0,00 2,58 ± 0,51 2,25 ± 0,75 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Entre os dados obtidos sobre a concepções e atitudes docentes das duas escolas campo 

de pesquisa, destacamos que os valores encontrados depois da oficina para a ZR foram mais 

positivos e com maior concordância (menor desvio padrão), do que as médias antes da oficina, 

o que nos aponta a relevância de tal proposta de atividade de pesquisa-ação. O mesmo não 

aconteceu, em partes, com os valores depois da oficina para a ZU que, apesar de serem positivos 

e superiores a 1,00, foram pouco menores do que as médias antes da atividade, com desvio 

padrão um pouco maior, porém, menor que as médias, apontando uma pequena heterogeneidade 

entre os respondentes. 

Analisamos aspectos como: a metodologia alternativa ajuda ao professor em sua prática 

ou não (C1), são necessárias a prática docente ou não (C2), facilita a aprendizagem significativa 

ou não (C3), são divertidas ou não (C4). Nesta categoria, tanto os docentes da ZR como os 

docentes da ZU, apresentaram, de uma forma geral, resultados relevantes e positivos, o que nos 

afirma a credibilidade das MAs como uma ferramenta potencial significativa. Em suma, para 

esta categoria, podemos afirmar que as metodologias são ferramentas que ajudam o trabalho 
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docente (C1), são necessárias ao ensino das disciplinas de Ciências da Natureza e Matemática 

(C2), bem como facilitam a aprendizagem significativa (C3) e são ferramentas divertidas(C4), 

o que favorecem o processo de motivação para aprendizagem dos alunos. 

4.2.2.2 O uso de Jogos Didáticos 

O posicionamento docente sobre o uso de jogos didáticos nas aulas das disciplinas da 

área de Ciências da Natureza e Matemática está representado no gráfico 6, antes da oficina, no 

gráfico 7, após a oficina e na tabela 8 a seguir.  

 

Gráfico 6 - Concepções e Atitudes sobre as MAs e Aprendizagem Significativa - Categoria 02 

(Antes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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que os docentes consideram relevante o uso de jogos didáticos em sala de aula, esta suposição 

foi confirmada com os valores referentes a esta categoria depois da oficina citada anteriormente 

(Gráfico 7). 

 

Gráfico 7 - Concepções e Atitudes sobre as MAs e Aprendizagem Significativa - Categoria 02 

(Depois) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Tabela 8 -  Dados obtidos da Zona Rural e Urbana – Categoria 02 

 Concepções e Atitudes  

 Zona Rural 

(Média ± Desvio) 

Concepções e Atitudes  

Zona Urbana 

(Média ± Desvio) 

 Antes Depois Antes Depois 

C5 1,75 ± 2,50  2,75 ± 0,50 2,00 ± 1,21 2,17 ± 1,11 

C6 0,75 ± 0,50 1,50 ± 1,00 1,75 ± 1,14 1,67 ± 1,23 

C7 1,00 ± 0,82 1,00 ± 1,15 1,83 ± 0,94 1,83 ± 1,11 

C8 2,50 ± 1,00 2,50 ± 0,58 2,75 ± 0,45 2,42 ± 0,90  

C9 1,75 ± 1,50 2,75 ± 0,50 2,75 ± 0,45 2,42 ± 0,79 

C10 2,25 ± 0,50 2,50 ± 0,58 2,42 ± 0,90 2,42 ± 0,90 
Fonte: Elaborado pela autora 

Em suma, a partir dos dados obtidos, podemos afirmar que os jogos didáticos (categoria 

02) são MAs que, segundo as concepções dos docentes, são aplicáveis (C5), acessíveis (C6), 

fáceis de serem utilizados (C7), facilitam a aprendizagem significativa (C8) por serem atrativos 

(C9) e relevantes (C10). Como mencionado anteriormente, a realização da oficina reafirmou a 

importância de práticas inovadoras no ensino a partir das discussões realizadas sobre, em 

específico, o uso de jogos didáticos no ensino como estratégia motivacional.  

 

4.2.2.3 O uso da música 

O posicionamento docente sobre o uso da música nas aulas das disciplinas da área de 

Ciências da Natureza e Matemática está representado no gráfico 8, antes da oficina, no gráfico 

9, após a oficina e na tabela 10 a seguir.  

 

Gráfico 8 - Concepções e Atitudes sobre as MAs e Aprendizagem Significativa - Categoria 03 

(Antes) 
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Sobre a categoria em questão, antes da oficina, os docentes tiveram opiniões 

heterogêneas sobre as comparativas, pois os valores do desvio padrão para as comparativas 

C11-C16 da ZR e C11-C13 da ZU foram maiores do que as médias obtidas, mesmo com as 

divergências, os valores das médias foram positivos. Destacamos as comparativas C14, C15, 

C16 da ZU, que foram maiores do que 1,00 e com os desvios padrões menores do que as médias 

obtidas, indicando que os docentes tiveram posicionamento semelhantes e que possuem 

convicções de que o uso da música pode, potencialmente, facilitar a aprendizagem significativa 

e que são atrativos e relevantes.  

Destacamos que, mesmo obtendo valores positivos entre as médias aritméticas, muitos 

docentes participantes da pesquisa acreditaram na aplicabilidade dessa metodologia e muitos 

não são crentes nesta aplicabilidade em aulas da área de Ciências da Natureza e Matemática, 

apresentando médias aritméticas inferiores a 1,00 para a C11(médias ZR 0,25, ZU 0,92) e com 

valor de desvio padrão muito maior do que a média padrão. Além disso, os docentes ZR não 

creem em sua acessibilidade como os docentes da ZU (médias ZR 0,75, ZU 1,25), bem como 

não os considera uma metodologia de fácil aplicação e atrativa, o que não era esperado pela 

autora, segundo os resultados analisados para as comparativas C13 e C15 (médias ZR 0,75, ZU 

1,08; médias ZR 0,75, ZU 1,75, respectivamente).  

Estes resultados vão de encontro com as palavras de Silveira e Kiouranis (2008) que 

defendem esta metodologia como forma de contextualizar o conhecimento científico, citado na 

fundamentação teórica desse trabalho. Acreditamos que a partir da contextualização do ensino 

ocorra, possivelmente, a interação do que o aluno já sabe com a nova informação, possibilitando 

a aprendizagem significativa. Procuramos justificar estas médias por ser o uso da música uma 

metodologia pouco utilizada pelos professores da área de estudo, reafirmando a necessária 

discussão sobre essa metodologia que ocorreu durante a oficina, descrita anteriormente. No 

gráfico 9 podemos observar os resultados sobre essas comparativas, após a atividade da 

pesquisa-ação. 
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Gráfico 9 - Concepções e Atitudes sobre as MAs e Aprendizagem Significativa - Categoria 03 

(Depois) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Percebemos, neste trabalho, a participação ativa dos docentes nas discussões realizadas 

durante a oficina e que os docentes da ZR foram mais participativos durante a atividade do que 

os docentes da ZU, isso pode ser o real motivo dos resultados obtidos da ZR serem mais 

positivos do que os resultados da ZU para as comparativas C11-C16.  Além do mais, obtivemos 

valores, após a oficina, superiores aos obtidos antes, corroborando com os momentos de 

reflexão sobre a importância dessa metodologia para a contextualização do conhecimento 

científico, durante as discussões na oficina. 

Os valores dos desvios padrão, após a oficina, foram menores do que os resultados antes 

da oficina para os docentes ZR, nos apontando a concordância das opiniões sobre estas 

comparativas entre os docentes. Sobre os resultados referentes à concepção docente da ZU após 

a oficina, percebemos uma pequena diferença entre os valores antes e após a atividade. Os 

desvios padrão das C11-C13 da ZU são superiores aos valores das médias positivas, apontando 

em certa heterogeneidade de opiniões. Já para as C14-C16, as médias são positivas e superiores 

a 1,00 com desvios padrão menores do que as médias. Evidenciamos, ainda, os valores da C11, 

C12 e C13 da ZU, que são menores do que 1,00 e apresentam os maiores valores, nessa 

categoria, de desvio padrão após a oficina. Tais Comparativas apontam grande disparidade entre 

as opiniões dos docentes da escola campo de pesquisa localizada na Zona Urbana, assinalando 

que muitos docentes acreditam na aplicabilidade, facilidade e na acessibilidade da metodologia 
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alternativa em questão, e muitos não creem. Os dados representados nos gráficos 8 e 9 estão 

sintetizados na tabela 9 a seguir: 

Tabela 9 - Dados obtidos da Zona Rural e Urbana – Categoria 03 

 Concepções e Atitudes  

 Zona Rural 

(Média ± Desvio) 

Concepções e Atitudes  

Zona Urbana 

(Média ± Desvio) 

 Antes Depois Antes Depois 

C11 0,25 ± 2,06 1,50 ± 0,58 0,92 ± 1,98 0,58 ± 1,88 

C12 0,75 ± 1,71 2,25 ± 0,50 1,25 ±1,76 0,83 ± 1,80 

C13 0,75 ±1,71 2,00 ± 0,82 1,08 ± 1,56 0,83 ± 1,59 

C14 1,50 ± 1,91 2,25 ± 0,50 1,83 ± 1,27 1,33 ± 1,07 

C15 0,75 ± 1,71 2,50 ± 0,58 1,75 ± 1,29 1,50 ±1,31 

C16 1,25 ± 2,36 2,50 ± 0,58 1,83 ± 1,19 1,33 ±1,23 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A partir dos dados obtidos, podemos afirmar que o uso da música (categoria 03) é, 

segundo as concepções dos docentes, aplicável (C11), acessível (C12), fácil de ser utilizado 

(C13), facilita a aprendizagem significativa (C14) por ser atrativo (C15) e relevante (C16). A 

atividade da pesquisa-ação reafirmou a importância de práticas inovadoras no ensino, a partir 

das discussões realizadas sobre, em específico, o uso da música no ensino como estratégia 

motivacional. Os resultados obtidos, entre o antes e o depois da oficina, foram positivos, em 

relação à aprovação desta metodologia como possível ferramenta para o processo de ensino-

aprendizagem das disciplinas da área de Ciências da Natureza e Matemática, segundo a 

concepção docente.  

4.2.2.4 O uso da Experimentação 

O posicionamento docente sobre o uso da experimentação nas aulas das disciplinas da 

área de Ciências da Natureza e Matemática está representado no gráfico 10, antes da oficina, 

no gráfico 11, após a oficina, e na tabela 10 a seguir.  
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Gráfico 10 - Concepções e Atitudes sobre as MAs e Aprendizagem Significativa - Categoria 

04 (Antes) 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Os valores obtidos antes da realização da pesquisa-ação apontam sobre a utilização da 

experimentação na prática docente como uma alternativa relevante para o ensino, como forma 

de superação do ensino tradicional, pautado na transferência de informações e que desconsidera 

a investigação como incentivadora de uma aprendizagem que permite significação da teoria.  

Destacamos os valores positivos e iguais ou superiores a 1,00, obtidos nessa categoria 

de análise, com a concordância de opiniões dos docentes acerca das comparativas, obtendo-se 

valores de desvio padrão inferiores ou iguais à média, com exceção da comparativa C19 da ZR, 

indicando que existe divergência de opiniões. No gráfico 11 podemos observar os resultados 

sobre essas comparativas, após a atividade da pesquisa-ação. 

 

Gráfico 11 - Concepções e Atitudes sobre as MAs e Aprendizagem Significativa - Categoria 

04 (Depois) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Notamos que os resultados após a oficina, na qual aconteceram discussões sobre o uso 

de experimentação em aulas da área em estudo, os valores das médias foram positivos e maiores 

do que os valores obtidos antes da oficina, com exceção das comparativas C18, C20 e C22 da 

ZR e C19, C20, C21, C22 da ZU.  Entre esses valores, o que possui a maior diferença de média 

do antes e depois da atividade da pesquisa-ação é a comparativa C18, que apresenta o valor 

para desvio padrão muito superior à média, nos apontando que muitos dos docentes acreditam 

que a experimentação é acessível e outros não creem nessa afirmação. As demais comparativas 

em questão apresentam desvio padrão inferior à média, resultado da concordância de opiniões, 

exceto a C19 da ZU, em que o valor do desvio padrão é pouco maior do que a média, 

apresentando um pequena distinção entre as opiniões docentes. Os dados representados nos 

gráficos 10 e 11 estão sintetizados na tabela 10 a seguir: 

 

Tabela 10 - Dados obtidos da Zona Rural e Urbana – Categoria 04 

 Concepções e Atitudes  

 Zona Rural 

(Média ± Desvio) 

Concepções e Atitudes  

Zona Urbana 

(Média ± Desvio) 

 Antes Depois Antes Depois 

C17 1,73 ±  1,50 2,75 ± 0,50 1,83 ± 1,47 2,08 ± 1,24 

C18 2,25 ± 0,50 0,25 ± 2,22 1,83 ± 1,59 2,00 ±1,28 

C19 1,00 ± 2,71 2,00 ± 2,00 1,50 ± 1,51 1,17 ± 1,27 

C20  2,50 ± 1,00 2,25 ± 1,50 2,58 ± 1,00 2,42 ± 0,51 

C21 1,25 ± 1,50 2,50 ± 1,00 2,67 ± 0,65 2,58 ± 0,51 

C22 2,75 ± 0,50 2,50 ± 1,00 2,25 ± 1,06 2,17 ± 0,94 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A experimentação (categoria 4) refere-se a uma MA que é considerada pelos docentes 

avaliados como sendo aplicável (C17), acessível (C18), fácil de ser utilizada (C19), facilita a 

aprendizagem significativa (C20) por serem atrativa (C21) e relevante (C22), com base nos 

valores apresentados.  

Ressaltamos que o uso da experimentação, bem como de outras MAs, que não objetive 

considerar o aluno como sujeito do processo de aprendizagem, provavelmente não atenderá as 

condições para a aprendizagem significativa. Esse discurso vai ao encontro das palavra de 

Santos (2012, p.14) a seguir: 
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O fato de se realizaram experimentos não faz com que o Ensino de Ciências atenda às 

necessidades educacionais dos estudantes, entendidas como o desenvolvimento das 

competências e habilidades sugeridas pelo Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Ciências Naturais. As atividades de laboratórios podem ser extremamente 

mecanizadas e rígidas, o que acaba por torná-las desprovidas de sentido para o aluno. 

 

Isso porque a experimentação pode ser usada apenas como observação, sem 

questionamento sobre os processos e fenômenos ocorridos durante a atividade experimental, 

desconsiderando a investigação e caindo na ilusão do fazer por fazer, que, muitas vezes, 

direciona os discentes a seguirem um roteiro a fim de obter resultados que o docente almeja e 

já estabeleceu anteriormente.  

Por outro lado, a experimentação, segundo Guimarães (2009, pág. 198) “pode ser uma 

estratégia eficiente para a criação de problemas reais que permitam a contextualização e o 

estímulo de questionamentos de investigação”, sendo, portanto, uma ferramenta, assim como 

as citadas anteriormente, que possivelmente possibilitará a interação entre os subsunçores dos 

alunos com as novas informações apresentadas aos discentes. Cabe aos docentes que almejarem 

trabalhar com esta metodologia, o planejamento de atividade que vise a investigação e que 

valorize, também, a colaboração no processo de aprendizado, onde o professor é o organizador 

do coletivo. De uma forma geral, os docentes participantes da pesquisa, externaram as suas 

considerações positivas sobre esta metodologia alternativa em questão, a partir dos resultados 

obtidos. 

4.2.2.5 O uso das Tecnologias de informação e comunicação - TICs 

O posicionamento docente sobre o uso das Tecnologias de informação e comunicação- 

TICs nas aulas das disciplinas da área de Ciências da Natureza e Matemática está representado 

no gráfico 12, antes da oficina, no gráfico 13, após a oficina, e na tabela 12 a seguir.  
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Gráfico 12 - Concepções e Atitudes sobre as MAs e Aprendizagem Significativa - Categoria 

05 (Antes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

  

A partir dos valores obtidos referente à escala de diferencial semântico, antes da 

pesquisa–ação, percebemos a credibilidade docente quanto ao uso das TICs nas disciplinas da 

área em estudo, isso porque os valores foram positivos e superiores a 1,00, destacando a 

comparativa C28 da ZR, com média de 2,75 e desvio padrão de 0,50, o que nos aponta a 

credibilidade docente sobre a relevância da utilização desta metodologia, e que os docentes são 

condizentes entre si sobre tal afirmação, chegamos a esta conclusão porque o valor do desvio 

padrão é muito baixo quando comparado com a média. Sobre as demais comparativas 

observamos que os valores de desvio padrão também são inferiores à média, resultando na 

concordância entre os respondentes. No gráfico 13 podemos observar os resultados sobre essas 

comparativas após a atividade da pesquisa-ação. 

 

Gráfico 13 - Concepções e Atitudes sobre as MAs e Aprendizagem Significativa - Categoria 

05 (Depois) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Percebemos que os valores após a oficina são positivos e que as comparativas obtiveram 

valores superiores a 1,00, somente a C24 da ZR obteve valor para média igual a 1,00, o que 

reafirma a credibilidade docente quanto ao uso das TICs. Neste caso, a oficina contribuiu para 

confirmar as conclusões iniciais de que as TICs podem ser ferramentas de ensino que atendam 

as condições de aprendizagem significativa, tais condições mencionadas anteriormente. 

Evidenciamos, ainda, que somente as comparativas C24, C25 da ZR e C25 da ZU apresentaram 

valores de desvio padrão maiores do que a média, apontando uma pequena dispersão entre a 

concepção dos docentes entrevistados. Os dados representados nos gráficos 12 e 13 estão 

sintetizados na tabela 11 a seguir: 

 

Tabela 11 - Dados obtidos da Zona Rural e Urbana – Categoria 05 

 Concepções e Atitudes  

 Zona Rural 

(Média ± Desvio) 

Concepções e Atitudes  

Zona Urbana 

(Média ± Desvio) 

 Antes Depois Antes Depois 

C23 2,50 ± 1,00 2,50 ± 1,00 2,00 ± 0,85 1,83 ± 1,11 

C24 1,50 ± 0,58 1,00 ± 2,45 1,67 ± 1,44 1,42 ± 1,38 

C25 1,25 ± 1,26 1,75 ± 1,89 1,67 ± 0,98 1,17 ± 1,27 

C26 2,50 ± 0,58 2,50 ± 1,00 2,33 ± 0,78 2,25 ± 0,97 

C27 1,75 ± 1,26 2,50 ± 1,00 2,25 ± 1,29 2,33 ± 1,15 

C28 2,75 ± 0,50 2,50 ± 1,00 2,17 ± 0,72 2,33 ± 1,15 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A partir das médias obtidas é possível afirmar que os docentes participantes do estudo 

avaliam a metodologia alternativa, TICs, de forma relevante e positiva, sendo considerada pelos 

docentes participante da pesquisa como aplicável (C23), acessível (C24), fácil de serem 

utilizada (C25), facilita a aprendizagem significativa (C26) por ser atrativa (C27) e relevante 

(C28), com base nos valores apresentados na tabela 12. Ressaltamos a opinião docente em suas 

práticas como mediador do conhecimento que consideram a utilização das TICs como uma 

proposta a fim de superar as formas tradicionais de buscar informação e de produzir 

conhecimento, indo ao encontro das palavras de Rosa (2013) de que o uso dessa metodologia é 

muito importante, porém, devemos estar atentos para que não ocorra a falta de valorização do 

aluno como construtor de conhecimento. Isso porque é necessário direcionar a utilização de 
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TICs para atender a condições educacionais do processo de construção de conhecimento, caso 

contrário, será apenas um instrumento resultado de avanços tecnológicos sem fins educativos.     

4.2.2.6 O uso da Interdisciplinaridade 

O posicionamento docente sobre o uso da Interdisciplinaridade nas aulas das disciplinas 

da área de Ciências da Natureza e Matemática está representado no gráfico 14, antes da oficina, 

no gráfico 15, após a oficina e na tabela 12 a seguir.  

 

Gráfico 14 - Concepções e Atitudes sobre as MAs e Aprendizagem Significativa - Categoria 

06 (Antes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Os valores obtidos antes da realização da pesquisa-ação apontam que a utilização da  de 

práticas interdisciplinares é, segundo a concepção docente, uma alternativa relevante para o 

ensino, pois obtivemos valores positivos e superiores a 1,00 e desvios padrão inferiores à média,  

com exceção das C30, C31 da ZU, onde o valor do desvio padrão foi superior ao valor da média, 

indicando que parte dos docentes da zona urbana acreditam que o uso da interdisciplinaridade 

é acessível, possível de ser desenvolvida, e que é fácil de ser realizada, já outra parte dos 

docentes não creem nesta afirmação. A partir dos resultados concluímos, sobre esta 

metodologia, que os docentes valorizam a utilização de práticas interdisciplinares que 

envolvem as disciplinas da área em estudo, isso justifica a proposta da pesquisa-ação deste 

trabalho que, a partir da elaboração de mapas conceituais, em conjunto, caracteriza a realização 
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de uma atividade interdisciplinar. No gráfico 15 podemos observar os resultados das 

comparativas, C29-C34, após a atividade da pesquisa-ação. 

 

Gráfico 15 - Concepções e Atitudes sobre as MAs e Aprendizagem Significativa - Categoria 

06 (Depois) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Os resultados obtidos após a realização da pesquisa-ação vão ao encontro das 

afirmativas feitas anteriormente, de que os docentes valorizam as práticas interdisciplinares, 

reconhecendo a sua importância para o desenvolvimento de práticas inovadoras no ensino, na 

valorização do trabalho e no planejamento coletivo. Tais afirmativas foram pautadas nos 

resultados representados no gráfico 15, onde podemos observar valores de média positivos e 

desvio padrão menores do que a média, além do mais observamos que as comparativas, que 

focamos anteriormente, tiveram resultados superiores aos valores antes da oficina, indicando a 

contribuição das discussões realizadas durante a pesquisa-ação. Além do mais, temos os valores 

de desvio padrão para a C30, C31 da ZU menores do que a média. De uma forma geral, todos 

os valores, após atividade, foram maiores do que o valores antes da oficina, apontando resultado 

positivo para a prática desenvolvida, exceto as C32, C33 e C34 da ZU que se obteve resultado 

um pouco menor do que os resultados anteriores, sobre a interdisciplinaridade como ferramenta 

potencialmente significativa, sua atratividade e sua relevância. Porém, estes continuaram sendo 

valores positivos e superiores a 1,00, isso nos diz que os docentes valorizam tal metodologia 

alternativa. Os dados representados nos gráficos 14 e 15 estão sintetizados na tabela 12 a seguir. 
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Tabela 12 - Dados obtidos da Zona Rural e Urbana – Categoria 06 

 Concepções e Atitudes  

 Zona Rural 

(Média ± Desvio) 

Concepções e Atitudes  

Zona Urbana 

(Média ± Desvio) 

 Antes Depois Antes Depois 

C29 2,25 ± 0,96 2,75 ± 0,50 1,58 ± 1,56 1,92 ± 1,31 

C30 2,50 ± 1,00 2,50 ± 0,58 1,33 ± 1,37 1,67 ± 1,30 

C31 1,50  ± 1,29 1,75 ± 0,50 1,17 ± 1,80 1,25 ± 1,71 

C32 2,25  ± 0,96 2,75 ± 0,50 2,58 ± 0,67 2,17 ± 0,94 

C33 1,50  ± 1,29 2,75 ± 0,50 2,08 ± 0,79 1,83 ± 1,34 

C34 2,00  ± 1,15 2,75 ± 0,50 2,42 ± 0,67 2,17 ± 0,83 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A partir das médias obtidas é possível afirmar que os docentes participantes do estudo 

avaliam a metodologia alternativa, o uso da Interdisciplinaridade, de forma relevante e positiva, 

sendo considerada por estes como sendo aplicável (C29), acessível(C30), fácil de ser utilizada 

(C31), facilita a aprendizagem significativa (C32) por ser atrativa (C33) e relevante (C34), com 

base nos valores apresentados na tabela 13. Os resultados obtidos vão ao encontro dos 

resultados de Gerhard e Filho (2012), de que os docentes reconhecem a necessidade da 

realização de atividades interdisciplinares e apontam o diálogo como fator determinante, como 

mencionamos anteriormente. 

4.2.2.7 O uso de Analogias  

O posicionamento docente sobre o uso de Analogias nas aulas das disciplinas da área 

de Ciências da Natureza e Matemática está representado no gráfico 16, antes da oficina, no 

gráfico 17, após a oficina e na tabela 13 a seguir.  
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Gráfico 16 - Concepções e Atitudes sobre as MAs e Aprendizagem Significativa - Categoria 

07 (Antes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A utilização de analogias (categoria 7) foi vista pelos docentes, antes da pesquisa-ação, 

como facilitadora para a aprendizagem significativa. Porém, os docentes da ZU não a considera 

tão acessível quanto os docentes ZR, C36 (médias ZR 1,25, ZU 0,92) quando observamos 

apenas as médias. Por outro lado, ao observarmos os valores do desvio padrão, percebemos que 

o desvio padrão para esta comparativa referente aos docentes da ZU, possui valor superior a 

média e nos diz que parte dos docentes acreditam na acessibilidade do uso de analogia como 

algo possível de ser utilizado em sala, e outra parte não os considera acessível. Identificamos, 

também, que ambos os grupos docentes, ZR e ZU, não consideram esta metodologia alternativa 

como tão fácil de ser utilizada em sala de aula, apresentando médias aritméticas positivas e 

inferiores a 1,00, C37 (médias ZR 0,5, ZU 0,67), com valores de desvios padrão superiores à 

média. 

Sobre a concepção docente acerca da atratividade do uso de analogias, destacamos a 

C39 da ZR que possui valor menor do que 1,00 e com valor de desvio padrão superior ao valor 

da média (heterogeneidade de opiniões), visto que parte dos docentes acreditam na atividade 

das analogias e outros não creem.  As demais comparativas obtiveram valores de média 

positivas, superiores a 1,00 e desvio padrão inferior à média.  

No gráfico 17 podemos observar os resultados das comparativas, C35-C40, após a 

atividade da pesquisa-ação. 
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Gráfico 17 - Concepções e Atitudes sobre as MAs e Aprendizagem Significativa - Categoria 

07 (Depois) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Os resultados obtidos, após a realização da pesquisa-ação, apresentaram valores 

superiores aos valores anteriores à realização da oficina, justificando a importância das 

discussões realizadas sobre a categoria de análise em questão durante a oficina, na qual os 

docentes tiveram a oportunidade de discutir sobre essa metodologia. Os resultados obtidos após 

a atividade proposta pela pesquisa-ação obtiveram médias positivas e superiores a 1,00 e com 

desvio padrão inferiores à média (homogeneidade de opiniões), ou seja, a maioria dos docentes 

tiveram concepções e atitudes semelhantes quanto à categoria 07.  Os dados representados nos 

gráficos 14 e 15 estão sintetizados na tabela 13 a seguir.  

   

Tabela 13 - Dados obtidos da Zona Rural e Urbana – Categoria 07 

 Concepções e Atitudes  

 Zona Rural 

(Média ± Desvio) 

Concepções e Atitudes  

Zona Urbana 

(Média ± Desvio) 

 Antes Depois Antes Depois 

C35 2,00 ± 1,15 2,25 ± 0,96 1,25 ± 0,87  1,58 ± 0,90  

C36 1,25 ± 0,96 2,25 ± 0,96 0,92 ± 1,31 1,58 ± 1,16 

C37 0,50 ± 1,29 1,75 ± 0,50 0,67 ±1,56 1,33 ± 1,15 

C38 2,25 ± 0,96 2,50 ± 1,00 1,50 ± 1,09 1,75 ± 0,97 

C39 0,75 ± 0,96 2,25 ± 0,96 1,42 ± 1,00  1,87 ± 0,94 

C40 2,00 ± 0,82 2,00 ± 0,82 1,67 ± 1,15 1,92 ± 0,90 
Fonte: Elaborado pela autora 
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A partir dos dados obtidos, podemos afirmar que o uso de analogias (categoria 07) é, 

segundo as concepções dos docentes, aplicável (C35), acessível (C36), fácil de ser utilizado 

(C37), facilita a aprendizagem significativa (C38) por ser atrativo (C39) e relevante (C40).  

A atividade da pesquisa-ação reafirmou a importância de práticas inovadoras no ensino, 

mostrando que houve mudança de posicionamento docente frente à metodologia em estudo. 

Após a atividade, percebemos que a oficina possibilitou a reflexão docente frente ao uso de 

MAs como ferramentas potencialmente significativas e que auxiliam o trabalho docente no 

processo de ensino, uma vez que contribuem para relação entre conceitos novos e conceitos 

pré-existentes na estrutura cognitiva do aluno, estes últimos, já formados a partir de outras 

vivências do alunado. 

4.2.2.8 O uso de Mapas Conceituais 

O posicionamento docente sobre o uso de mapas conceituais nas aulas das disciplinas 

da área de Ciências da Natureza e Matemática está representado no gráfico 18, antes da oficina, 

no gráfico 19, após a oficina, e na tabela 14 a seguir. 

 

Gráfico 18 - Concepções e Atitudes sobre as MAs e Aprendizagem Significativa - Categoria 

08 (Antes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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ressaltamos que o valor do desvio padrão, para esta comparativa, foi muito maior do que a 

média, representando uma heterogeneidade de opiniões e apontando que parte dos docentes da 

ZU acreditam que a utilização dessa metodologia em sala de aula é fácil e outra parte não crê 

nessa afirmação. Quanto aos desvios padrão entorno da média das comparativas C41- C46, 

possuem valores menores do que a média, exceto para C41 da ZU, que discute a credibilidade 

docente quanto à aplicabilidade dessa metodologia em sala, e parte dos docentes a considera 

aplicável e outros não.  

No gráfico 19 podemos observar os resultados para essa categoria após a atividade da 

pesquisa-ação. 

 

Gráfico 19 - Concepções e Atitudes sobre as MAs e Aprendizagem Significativa - Categoria 

08 (Depois) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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aprendizagem significativa e, em especial, a elaboração de mapas conceituais como ferramenta 

de análise da ação e de atividade interdisciplinar, além do próprio uso de MAs na coleta de 

dados deste trabalho. Entre os valores dos desvios padrão, destacamos C43 da ZR e C41, C42 

e C43 da ZU que possuem valores superiores aos valores da média, discordância de opiniões, 

indicando que parte dos docentes acreditam na aplicabilidade do uso de mapas conceituais no 

ensino das disciplinas da área em estudo e parte não creem. Assim como a crença docente sobre 

a acessibilidade e facilidade quanto ao uso dessa metodologia, parte dos docentes acreditam, 

consideração positiva ao uso, e outros não creem, consideração negativa ao uso. Os demais 

valores para o desvio padrão foram positivos e inferiores aos valores da média, indicando 

homogeneidade de opinião em relação às demais comparativas. Os dados representados nos 

gráficos 18 e 19 estão sintetizados na tabela 14 a seguir.   

   

Tabela 14 -  Dados obtidos da Zona Rural e Urbana – Categoria 08 

 Concepções e Atitudes  

 Zona Rural 

(Média ± Desvio) 

Concepções e Atitudes  

Zona Urbana 

(Média ± Desvio) 

 Antes Depois Antes Depois 

C41 2,50 ± 1,00 2,00 ± 1,41 1,33 ± 1,61 1,25 ± 1,66   

C42 1,50 ± 1,29 2,00 ± 1,41 1,25 ± 1,14 1,25 ± 1,36 

C43 1,50 ± 1,29 1,75 ± 1,89  0,67 ± 1,87 1,17 ± 1,19 

C44 2,25 ± 0,96 2,00 ± 1,41 1,58  ± 1,08 1,50 ± 1,09 

C45 1,50 ± 1,29 1,75 ± 1,26 1,42 ± 1,08 1,25 ± 1,14 

C46 2,25 ± 0,50 2,25 ± 0,96 1,33 ± 1,15 1,67 ± 1,07 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A partir dos dados obtidos, podemos afirmar que o uso de mapas conceituais (categoria 

08) é, segundo as concepções dos docentes, aplicável (C41), por possibilitar o seu uso em 

diferentes momentos no ensino, acessível (C42), por envolver materiais de fácil acesso,  caneta 

de cor e folhas sem pauta, e fácil (C43) de ser elaborado, por envolver passos simples a ser 

seguidos, onde no quarto e último ponto do primeiro momento da pesquisa-ação foi apresentado 

como podemos elaborar um mapa conceitual  e os docentes participantes não tiveram nenhuma 

dúvida. Além do mais, essa metodologia facilita a aprendizagem significativa (C44) por ser 

atrativa (C45), motivando os sujeitos envolvidos no processo de aprendizagem, e relevante 

(C46), por ser um instrumento para o ensino da área em estudo que facilita a mediação docente, 
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a fim do alcance dos objetivos pré-estabelecidos por esta, seja como identificador de 

subsunçores ou como avaliação da aprendizagem, indo ao encontro das palavra de Moreira 

(2006, p. 19) a seguir:  

Os mapas conceituais se constituem em uma visualização de conceitos e relações 

hierárquicas entre conceitos que pode ser muito útil, para o professor e para o aluno, 

como uma maneira de exteriorizar o que o aluno já sabe. Obviamente, não se trata de 

uma representação precisa e completa do conhecimento prévio do aluno, mas sim, 

provavelmente, de uma boa aproximação. 

 

Os mapas conceituais são uma maneira visual de organização de conceitos, que é 

sustentada na teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, ao defende que o conhecimento 

é organizado hierarquicamente, podendo ser instrumento de análise, técnica, recurso de 

aprendizagem, bem como meio de avaliação.  

Acreditamos que a realização da oficina contribuiu para os docentes participantes da 

pesquisa construírem conhecimento sobre a relação dos mapas conceituais com a aprendizagem 

significativa. Esta metodologia é considerada como diagramas que indicam relações entre 

conceitos, sendo um instrumento criado por Joseph Novak, na década de 1970, inspirado pela 

teoria de Ausubel da aprendizagem significativa que envolve uma avaliação qualitativa, a fim 

de interpretar as informações dadas pelos alunos, tentando obter evidências da aprendizagem 

significativa (MOREIRA, 2011). E assim como as demais MAs, já citadas neste trabalho, os 

mapas conceituais são instrumentos potencialmente significativos para o processo de 

ancoragem de novos conhecimentos e a consolidação de subsunçores. 

4.2.3 Avaliação dos mapas conceituais  

Pautamos os nossos estudos nas palavras de Moreira (2006), nas quais ressalta que os 

mapas conceituais podem ser construídos para o conteúdo de uma aula, de uma disciplina, de 

um conjunto de disciplinas, entre outros focos. Segundo Moreira (2012, p. 10), um mapa 

conceitual pode ser entendido como:  

 

Um diagrama hierárquico de conceitos e relações entre conceitos; hierárquico 

significa que nesse diagrama, de alguma forma, se percebe que alguns conceitos são 

mais relevantes, mais abrangentes, mais estruturantes, do que outros; essa hierarquia 

não é necessariamente vertical, de cima para baixo, embora seja muito usada. No mapa 

conceitual as relações entre os conceitos são indicadas por linhas que os unem; sobre 

essas linhas colocam-se palavras que ajudam a explicitar a natureza da relação; essas 

palavras, que muitas vezes são verbos, são chamadas de conectores, conectivos, 

palavras de enlace. A ideia é que os dois conceitos mais o conectivo formem uma 

proposição em linguagem sintética. O mapa conceitual procura refletir a estrutura 

conceitual do conteúdo que está sendo diagramado. É importante não confundi-lo com 

diagrama de fluxo, quadro sinótico, mapa mental e outros tipos de diagramas 

(MOREIRA, 2012, p. 10). 
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A partir disso, realizamos as análises dos mapas conceituais seguindo os critérios 

anteriormente citados no capítulo 3. Percurso Metodológicos, item 3.2.3.3, deste trabalho, e 

destacamos a atividade como uma proposta interdisciplinar, visto que ao elaborarem os mapas 

em conjunto, professores de diferentes disciplinas (biologia e matemática, de matemática em 

grupo com de Química e física e outras probabilidades da área de Ciências da Natureza e 

Matemática), possibilitamos o diálogo e o fazer interdisciplinar. Acreditamos que a realização 

desta prática possibilitou a superação, naquele momento, de algumas das dificuldades citadas 

na literatura para a realização de práticas interdisciplinares, como por exemplo, a falta de 

integração das disciplinas e a falta de recursos materiais. Isso porque, o fazer/elaborar dos 

mapas conceituais exigiu um diálogo entre os docentes de diferentes áreas, a fim de definir o 

tema, os conceitos inclusivos e específicos, hierarquia dos conceitos, organização do mapa e 

palavras de enlace, por exemplo. Destacamos que os materiais utilizados foram bastante 

acessíveis aos docentes, caneta de cor e folhas sem pauta, e os espaços usados foram as salas 

de reuniões das escolas campo de pesquisa. 

Sobre as dificuldades para a implementação de ações/práticas interdisciplinares no 

Ensino Médio, conforme citado anteriormente, os autores Augusto e Caldeira (2007) apontam 

a falta de tempo para se reunir com colegas, a falta de integração entre as áreas, a falta de 

recursos materiais e espaço físico, entre outras dificuldades. Destacam ainda que muitas destas 

dificuldades podem ser solucionadas pelos próprios docentes e que a interdisciplinaridade se 

apresenta como uma opção para uma prática que objetiva alunos mais motivados e interessados. 

Os dados obtidos estão apresentados nas tabelas 16-18 e discutidos a seguir.   

A avaliação dos mapas conceituais teve como base os critérios propostos por Ruiz-

Moreno et al. (2007) para este fim, como mencionado no item 3.2.3.3 desse trabalho, tais como: 

i) análise do conceito, quanto à quantidade, qualidade e níveis de hierarquia conceitual; ii) 

análise da  inter-relações entre conceitos, levando em consideração as linhas de 

entrecruzamento, número de palavras de enlace e proposições, do ponto de vista  semântico, 

que possuem significado lógico e iii) análise da estrutura do mapa, sequencial ou em rede, 

identificação da presença de relações cruzadas e relações entre os conceitos e os conteúdos 

abordados nas disciplinas, além da análise da criatividade.  

Destacamos que foram produzidos e avaliados, neste trabalho, um total de sete (07) 

mapas conceituais elaborados pelos docentes da área de Ciências da Natureza de Matemática, 

foco de pesquisa, sobre temas diferentes e escolhidos pelos envolvidos, sendo três (03) 

produzidos pelos docentes da ZR e quatro (04) produzidos pelos docentes da ZU.   
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O número de conceitos incluídos nos três (03) mapas produzidos pelos docentes da 

escola campo de pesquisa da ZR, referentes às disciplinas da área de Ciências da Natureza e 

Matemática, apresentam como conceitos mais inclusivo os Animais, Números Naturais e 

Células, nos mapas 01, 02, 03, respectivamente. Quanto à qualidade dos conceitos, referente a 

maioria inclusivo ou específico, aproximadamente 94% dos conceitos são específicos, na forma 

de exemplos ou subordinados aos conceitos mais hierárquicos. Os mapas apresentam diversos 

níveis de hierarquia; partindo dos conceitos mais inclusivos até os mais específicos, variando 

os valores dos níveis entre os mapas, como podemos observar na tabela 15.   

 

Tabela 15 - Critério 01 de análise - mapas dos docentes da Zona Rural 

 

MAPAS 

ANALISADOS 

CONCEITOS 

Quantidade Qualidade11 

(Inclusivo ou específico) 

Hierarquia 

(quantidade de níveis) 

Mapa 01 12 Específico 4 

Mapa 02 15 Específico 6 

Mapa 03 26 Específico 6 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Já os mapas produzidos pelos docentes da ZU da área foco de pesquisa totalizam em 

quatro (04), que se referem a Ecossistema, Modelos Atômicos, Matéria, Matemática Financeira 

nos mapas 01, 02, 03, 04 para ZU, respectivamente, em seus conceitos mais inclusivos. Os 

mapas apresentam, em sua maioria, conceitos específicos, aproximadamente 86,5%, na forma 

de exemplos ou subordinados aos conceitos mais hierárquicos. Os níveis de hierarquia dos 

conceitos partem do mais inclusivo até os mais específico, como observamos nos dados da 

tabela 16. 

 

Tabela 16 - Critério 01 de análise- mapas dos docentes da Zona Urbana. 

 

MAPAS 

ANALISADOS 

CONCEITOS 

 

Quantidade 

Qualidade11 

(Inclusivo ou específico) 

Hierarquia 

(quantidade de 

níveis) 

Mapa 01 17 Específico 6 

Mapa 02 10 Específico 4 

Mapa 03 12 Específico 6 

Mapa 04 13 Específico 4 
Fonte: Elaborado pela autora 

                                                 
11

 Referente a maioria dos conceitos. 
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A partir dos resultados obtidos na primeira categoria de estudo, percebemos que, mesmo 

obtendo resultados quantitativos semelhantes, as formas de construção são variáveis, levando 

em consideração as diferentes formas de representação dos conhecimentos construídos outrora, 

indo ao encontro com as palavras de Moreira (2006) de que não existem regras fixas para a 

construção de mapas conceituais. As análises realizadas permitem apreender que os mapas 

elaborados pelos docentes participantes da pesquisa apresentam conceitos representativos das 

disciplinas em que atuam, organizados hierarquicamente, dos mais gerais aos mais específicos.  

Pautados na teoria da aprendizagem significativa, acredita-se que o processo de 

construção levou aos docentes estabelecerem relações com os conceitos pré-existentes, em sua 

estrutura cognitiva, e com os novos conceitos, apresentados por outros docentes durante o 

diálogo de elaboração dos mapas, criando maiores chances de interconexões conceituais, 

favorecendo relações de ideias que inicialmente não se tinha pensado, bem como o estímulo à 

criação de novos níveis de integração que, segundo Pearsall, Skipper e Mintzes (1997), criam 

condições de novos ciclos de aprendizagem.      

A partir da avaliação do segundo critério de análise dos mapas conceituais para os 

docentes da ZR, referente às inter-relações entre os conceitos, foi possível observar que nem 

todas as linhas de entrecruzamento possuem palavras de enlace. Mas, os conceitos ligados por 

termos de enlace possuem significado lógico sendo úteis para a significação no processo de 

organização do conhecimento dos docentes. A tabela 17 nos mostra os valores das linhas de 

entrecruzamento, número de palavras de enlace e número de preposição como significado dos 

mapas elaborados pelos docentes da ZR. 

 

Tabela 17 - Critério 02 de análise - mapas dos docentes da Zona Rural 

 

MAPAS 

ANALISADOS 

INTER-RELAÇÕES ENTRE CONCEITOS 

Linhas de 

entrecruzamentos 

Número de palavras 

de enlace 

Número de 

Preposição com 

significado 

Mapa 01 11 0 0 

Mapa 02 14 0 0 

Mapa 03 23 6 6 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Com a análise dos mapas elaborados pelos docentes da ZU foi possível observar que as 

linhas de entrecruzamento, nem todas possuem palavras de enlace. Porém, é importante 

destacar que a maioria dos conceitos ligados por termos de enlace possuem significado lógico. 

Os dados referentes a essa categoria de análise podem ser encontrados na tabela 18, a seguir. 
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Tabela 18 - Critério 02 de análise - mapas dos docentes da Zona Urbana 

 

MAPAS 

ANALISADOS 

INTER-RELAÇÕES ENTRE CONCEITOS 

Linhas de 

entrecruzamentos 

Número de palavras 

de enlace 

Número de 

Preposição com 

significado 

Mapa 01 12 5 5 

Mapa 02 12 2 1 

Mapa 03 11 3 3 

Mapa 04 12 0 0 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Entre os mapas analisados, observamos que nos mapas 01 e 02 dos professores da ZR 

os conceitos estão relacionados de forma aleatória, sem qualquer interação entre estes, por não 

possuírem palavra de enlace a fim de explicitar a natureza da relação entre os conceitos e nem 

preposição como significado. Do mesmo modo citamos o mapa 04 elaborado pelos docentes da 

ZU. Porém, de uma forma geral, os mapas analisados atendem ao esperado, em relação às inter-

relações entre conceitos por apresentarem linhas de entrecruzamento em 100% dos mapas 

analisados, palavras de enlace 57% e preposição com significado 57%, reafirmando que os 

mapas conceituais são ferramentas utilizadas para organizar e representar o conhecimento e que 

estas podem ser utilizadas para diversas finalidades. 

Em consonância com as palavras de Moreira (2012), as inter-relações entre os conceitos 

nos permitem entender a estrutura de como os conceitos de um determinado assunto, escolhidos 

pelos próprios participantes, estão organizados na estrutura cognitiva dos elaboradores do 

mapa, sendo possível identificar os subsunçores presentes na estrutura cognitiva dos docentes 

ao longo do processo de ensino-aprendizagem, conforme Marriott e Torres (2006, p. 11) que 

asseguram que “um mapa representa o conhecimento de quem o faz num determinado instante”.  

Cabe aqui destacar que, em virtude da elaboração ter ocorrido entre docentes de 

diferentes componentes curriculares, acreditamos que durante esta elaboração ocorria, 

simultaneamente, um momento formativo, pelo fato do conhecimento não estar pronto, 

consolidado em sua forma final, mas sim, passando por rupturas, por desconstrução para ser 

novamente integrado e modificado.  

Nesta perspectiva, Rocha e Spohr (2016) defendem a preferência da utilização dos 

mapas conceituais em diversos momentos no ensino, em detrimento a um outro instrumento 

preciso que busque apenas respostas limitadas e voltadas para o desejo e identificação pré-

estabelecidos de um professor. 
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Em relação ao terceiro critério de análise, referente à estrutura do mapa, foi possível 

observar que 100% dos mapas elaborados pelos docentes da ZR (Tabela 19) foram diagramados 

de forma sequencial, hierárquica e não apresentam relações cruzadas entre os conceitos. Os 

mapas apresentam riqueza de significados, quanto à representatividade do conteúdo, porém, 

não usam diferentes cores, variedade de símbolos geométricos, diferentes tipos de linhas de 

entrecruzamento ou uso de conceitos escritos no sentido transversal, horizontal e oblíquo, 

objetivando uma elaboração estética do mapa, sendo comum a estrutura hierárquica e conceitos 

em caixas, como é possível observar a Figura 2.    

 

Tabela 19 - Critério 03 de análise - mapas dos docentes da Zona Rural 

 

MAPAS 

ANALISADOS 

ESTRUTURA DO MAPA 

Sequencial 

ou 

Rede 

Relações 

cruzadas 

Criatividade Representatividade 

do conteúdo 

Mapa 01 Sequencial Negativo Sem recursos visuais Positivo 

Mapa 02 Sequencial Negativo Sem recursos visuais Positivo 

Mapa 03 Sequencial Negativo Sem recursos visuais Positivo 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Figura 2 - Mapa conceitual 02 – Professores Zona Rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Quanto à estrutura dos mapas elaborados pelos docentes da ZU (Tabela 20), percebemos 

que 75% dos mapas analisados foram diagramados também de forma sequencial, hierárquica, 

que não apresentam relações cruzadas entre os conceitos e 25% dos mapas foram diagramados 

em forma de rede, com a presença de relações cruzadas. Assim como os mapas elaborados pelos 

docentes da ZR, não apresentaram elaboração estética quanto ao uso de cores, variedade de 

símbolos geométricos, diferentes tipos de linhas de entrecruzamento ou uso de conceitos 

escritos no sentido transversal, horizontal e oblíquo, mas apresentam riqueza de significados, 

quanto à representatividade do conteúdo, como é possível observar na Figura 3. 

 

Tabela 20 - Critério 03 de análise - mapas dos docentes da Zona Urbana. 

 

MAPAS 

ANALISADOS 

ESTRUTURA DO MAPA 

Sequencial 

ou 

Rede 

Relações 

cruzadas 

Criatividade Representatividade 

do conteúdo 

Mapa 01 Sequencial Negativo Sem recurso visuais Positivo 

Mapa 02 Rede Positivo Sem recurso visuais Positivo 

Mapa 03 Sequencial Negativo Sem recurso visuais Positivo 

Mapa 04 Sequencial Negativo Sem recurso visuais Positivo 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Figura 3 - Mapa conceitual 01 – Professores Zona Urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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É válido ressaltar que os docentes participantes da pesquisa possuíam pouco ou nenhum 

contato com mapas conceituais, antes da atividade desenvolvida, não sendo usual a sua 

utilização em classe, pautamos esta afirmação nas falas docentes durante a entrevista focus 

group (grupo focal) realizada como avaliação da pesquisa-ação e já discutida anteriormente. 

Isso, por sua vez, pode ter relação direta com os poucos recursos visuais utilizados pelos 

elaboradores dos mapas analisados. A estrutura predominante entre os mapas foi a sequencial, 

mesmo não possuindo relações cruzadas entre os conceitos, os mapas possuíam significado 

lógico ou potencial, facilitando a percepção de sua estrutura conceitual e o estabelecimento de 

relações significativas entre os termos usados.   

Quanto à presença de proposições incompletas que foram identificadas em alguns 

mapas, Nunes e Pino (2008), em estudos relacionados ao uso de mapas conceituais como 

estratégia de avaliação, constataram que, muitas vezes, o elaborador possui conhecimentos 

relevantes, mas que não consegue expressá-los de forma satisfatória, por estar habituado pela 

quantidade de respostas “prontas e corretas”, o que faz sentir-se  inseguro ao apresentar os 

conceitos e as relações que compreende sobre um tema de forma aberta e não específica. 

Possivelmente foi o que ocorreu com os docentes participantes da pesquisa, mesmo tratando de 

sujeitos diferentes do processo de ensino-aprendizagem, professores e alunos, ambos podem 

estar envolvidos no processo de avaliação formativa, quando os mapas são usados como 

ferramenta para tal, pois, “se avalia todo o processo de aprendizagem e não somente seu produto 

final. Além disso, o uso do mapa estimula a metacognição, pois o aluno aprende como aprender, 

ele se autorregula em seu processo cognitivo” (SANTOS; COSTA, 2011, p.12).  

Sobre a avaliação formativa, Lima (2014) nos diz que é aquela que tem como finalidade 

auxiliar o aluno a aprender e evoluir ao longo do processo de aprendizagem. Neste caso, os 

mapas conceituais podem ser utilizados visando a avaliação formativa que objetiva demonstrar 

os conhecimentos que adquiriu e reconhecer fragilidades em suas percepções, trabalhando nelas 

durante a elaboração da atividade. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Diante do observado, por meio dos instrumentos utilizados nesta pesquisa, pode-se 

inferir que os docentes participantes acreditam na utilização de metodologias alternativas para 

auxiliar nos processos cognitivos do aluno, bem como na motivação, construção, consolidação 

do conhecimento mediado em sala de aula por meio destas ferramentas pedagógicas. Além 

disso, sua utilização é um apoio para a superação das limitações do ensino tradicional, 

proporcionando ainda ao professor a reformulação da sua prática, visando o “bom ensino”, 

caracterizado pela ação docente para que atenda as dimensões da aprendizagem e vise uma 

aprendizagem significativa, segundo Ausubel. 

As atitudes e crenças sobre MAs nos mostram a visão dos participantes da pesquisa 

sobre a utilização das mesmas em suas práticas. A partir da aplicação da escala de DS 

entendemos que os docentes acreditam na importância da utilização das metodologias 

alternativas, em especial as citadas e estudadas de forma independente. Podemos, assim, afirmar 

que as atitudes e crenças dos docentes sobre o uso de MAs, muitas vezes, não condizem com a 

sua prática por motivos que influenciam diretamente o seu fazer e não pela desvalorização 

docente de tais metodologias ou pelo perfil dos profissionais da área. Influências estas como, 

já destacadas previamente, a desvalorização da profissão, baixa remuneração, muitas vezes, 

acrescida de aumento da jornada de trabalho, falta de materiais pedagógicos e precariedade dos 

espaços escolares.   

Ao longo do desenvolvimento deste estudo houve evolução da crença docente quanto 

às potencialidades do uso de MAs para a construção de conhecimento como ferramentas 

potencialmente significativas, que atendem as condições da aprendizagem significativa 

proposta por David Ausubel, como estratégias motivacionais, possibilitando a disposição do 

alunado para a aprendizagem e materiais potencialmente significativo.  

Dessa forma, neste estudo, buscou-se identificar as atitudes e crenças docente sobre 

utilização de MAs no ensino das disciplinas de Ciências da Natureza e Matemática. Percebemos 

que mesmo com diversas influências metodológicas no Ensino de Ciências, sofridas ao longo 

do tempo, existe a valorização de metodologias tradicionais pelos pesquisados, mas com a 

necessária superação do entendimento de ensino que considera o aluno como receptor de 

informações, o que é chamado por Freire (2015) de educação bancária. Esta defende a 

transferência de informação de forma unilateral, como mencionamos anteriormente na 

fundamentação teórica desse trabalho. Neste contexto, a utilização de metodologia diferente do 
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convencional surge como uma alternativa, segundo os docentes pesquisados, para a motivação 

do alunado e, posteriormente, para a construção de conhecimento e aprendizagem significativa.  

A análise dos mapas conceituais produzidos pelos docentes da área de Ciências da 

Natureza e Matemática evidenciou que estes instrumentos pedagógicos podem, de fato, ser 

utilizados como ferramenta potencialmente significativa. Neste sentido, concluímos que mapas 

conceituais, podem constituir-se numa ferramenta de avaliação efetiva, capaz de explicitar a 

organização cognitiva dos elaboradores, onde desafiou os docentes a um posicionamento frente 

a sua realização. Desatacamos ainda que a avaliação formativa tornou-se mais evidente durante 

a realização da atividade, por demonstrarem os conhecimentos agora coletivos (docentes da 

mesma área, com diferentes componentes curricular) durante a elaboração do mapas conceituais 

e o reconhecimento e superação das fragilidades em suas percepções. 

A utilização dessa metodologia diferente do convencional, que possui componentes 

idiossincráticos, favoreceu conexões não arbitrárias e não literais de ideias com a estrutura 

cognitiva dos docentes. Este processo também é conhecido como assimilação ausubeliana e 

deve ser utilizado como uma proposta para o ensino de conceitos científicos da área de Ciências 

da Natureza e Matemática durante a prática docente dos envolvidos no estudo. Por fim, 

percebemos que a atividade da pesquisa-ação desenvolvida neste trabalho caracterizou-se como 

uma ação interdisciplinar, por envolver o diálogo entre professores de disciplinas específicas 

diferentes, e se mostrou eficaz no que denota a mudança positiva de concepção dos docentes 

envolvidos na pesquisa. 

A partir dos resultados e discussões obtidos neste estudo, sugerimos como trabalhos 

futuros a necessidade da verificação, em outros níveis de ensino, da visão da utilização dos 

mapas conceituais, além de outras metodologias, com ferramentas potencialmente 

significativas, tais como na formação inicial de professores e de alunos do ensino médio.  
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APÊNDICE A - Escala de Likert- Metodologias Alternativas  

Legenda:  

CT = Concordo Totalmente  

C = Concordo  

I = Indeciso 

D = Discordo  

DT = Discordo Totalmente  

 

N° AFIRMAÇÃO CT C I D DT 

1 Minha formação inicial foi suficiente para que eu atuasse 

em sala de aula. 

     

2 A aprendizagem dos alunos é diretamente influenciada 

pela metodologia utilizada pelo professores em sala de 

aula. 

     

3 Utilizo rotineiramente Metodologias Alternativas na 

minha prática docente. 

     

4 A escola onde estou lecionando oferece as condições 

necessárias para o desenvolvimento de aulas com 

Metodologias Alternativas. 

     

5 Nos planejamentos coletivos planejamos aulas com 

Metodologias Alternativas. 

     

6 Em minha carga horária disponho de tempo para 

planejamento de atividades diferenciadas. 

     

7 O uso de Metodologias Alternativas influencia 

significativamente na prática docente. 

     

8 A utilização de Metodologias Alternativas é suficiente 

para superar as limitações do ensino tradicional de 

Ciências. 

     

9 A constante utilização de metodologias tradicionais 

dificultam o aprendizado dos alunos. 

     

10 As Metodologias Alternativas são instrumentos 

indispensáveis ao processo de ensino aprendizagem. 
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11 Utilizando materiais diferentes do modelo convencional 

para o ensino do conteúdo programático do ensino médio 

é uma alternativa para despertar o interesse dos alunos. 

     

12 As aulas com Metodologias Alternativas instigam o 

desejo de aprender dos alunos. 

     

13 Os materiais alternativos são elementos mobilizadores de 

prática inovadoras. 

     

14 Os materiais alternativos auxiliam nos processos 

cognitivos 

     

15 A metodologia alternativa é ferramenta que contribui na 

tarefa de ensinar e de aprender. 

     

16 A partir da utilização de Metodologias Alternativas, o 

professor reformula a sua própria prática de ensino. 

     

17 A realização de pesquisa em livros e na internet é uma 

metodologia alternativa que utilizo ou pretendo utilizar 

em sala 

     

18 A realização de experimento é uma metodologia 

alternativa que utilizo ou pretendo utilizar em sala 

     

19 A utilização de aulas de campo é uma metodologia 

alternativa que utilizo ou pretendo utilizar em sala. 

     

20 O uso da abordagem CTS (relação da Ciência-

Tecnologia-Sociedade) é uma metodologia alternativa 

que utilizo ou pretendo utilizar em sala. 

     

21 A utilização de Web site é uma metodologia alternativa 

que facilita o acesso dos alunos aos conteúdos 

programáticos. 
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APÊNDICE B -  Escala de Diferencial Semântico - Metodologia Alternativa 

 

Responda ao questionário segundo o modelo abaixo, marcando a posição que melhor 

reflete sua opinião. O traço do meio deve ser marcado quando você estiver indeciso sobre o 

assunto, ao passo que os demais representam seu grau de concordância com a expressão mais 

próxima. Assim, no exemplo a pessoa concorda que a área de Ciências da Natureza e 

Matemática é muito mais divertida do que maçantes. 

Área de Ciências da Natureza e Matemática  

divertida _  √   __ __ __ __ __ maçantes 

 Por favor, indique o que você pensa sobre o seguinte: 

 Metodologias Alternativas 

1.  Ajuda ao professor em sua 

prática 

__ __ __ __ __ __ __ Não ajuda ao professor em sua prática 

2.  Necessária  __ __ __ __ __ __ __ Desnecessária  

3.  Facilita a aprendizagem 

significativa  

__ __ __ __ __ __ __ Não facilita a aprendizagem 

significativa 

4.  Divertido __ __ __ __ __ __ __ Maçantes  

 Jogos Didáticos 

5.  Aplicável  __ __ __ __ __ __ __ Não aplicável  

6.  Acessível  __ __ __ __ __ __ __ Inacessível 

7.  Fácil  __ __ __ __ __ __ __ Difícil 

8.  Facilita a aprendizagem 

significativa  

__ __ __ __ __ __ __ Não facilita para aprendizagem 

significativa 

9.  Atrativo __ __ __ __ __ __ __ Não atrativo 

10.  Relevante __ __ __ __ __ __ __ Irrelevante  

 O uso da música 

11.  Aplicável  __ __ __ __ __ __ __ Não aplicável  

12.  Acessível  __ __ __ __ __ __ __ Inacessível 

13.  Fácil  __ __ __ __ __ __ __ Difícil 

14.  Facilita a aprendizagem 

significativa  

__ __ __ __ __ __ __ Não facilita para aprendizagem 

significativa 

15.  Atrativo __ __ __ __ __ __ __ Não atrativo 

16.  Relevante __ __ __ __ __ __ __ Irrelevante  

 Experimentação 

17.  Aplicável  __ __ __ __ __ __ __ Não aplicável  

18.  Acessível  __ __ __ __ __ __ __ Inacessível 

19.  Fácil  __ __ __ __ __ __ __ Difícil 

20.  Facilita a aprendizagem 

significativa  

__ __ __ __ __ __ __ Não facilita para aprendizagem 

significativa 

21.  Atrativo __ __ __ __ __ __ __ Não atrativo 

22.  Relevante __ __ __ __ __ __ __ Irrelevante  

 Tecnologias da Informação e Comunicação- TICs 
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23.  Aplicável  __ __ __ __ __ __ __ Não aplicável  

24.  Acessível  __ __ __ __ __ __ __ Inacessível 

25.  Fácil  __ __ __ __ __ __ __ Difícil 

26.  Facilita a aprendizagem 

significativa  

__ __ __ __ __ __ __ Não facilita para aprendizagem 

significativa 

27.  Atrativo __ __ __ __ __ __ __ Não atrativo 

28.  Relevante __ __ __ __ __ __ __ Irrelevante  

 Interdisciplinaridade 

29.  Aplicável  __ __ __ __ __ __ __ Não aplicável  

30.  Acessível  __ __ __ __ __ __ __ Inacessível 

31.  Fácil  __ __ __ __ __ __ __ Difícil 

32.  Facilita a aprendizagem 

significativa  

__ __ __ __ __ __ __ Não facilita para aprendizagem 

significativa 

33.  Atrativo __ __ __ __ __ __ __ Não atrativo 

34.  Relevante __ __ __ __ __ __ __ Irrelevante  

 Analogias  

35.  Aplicável  __ __ __ __ __ __ __ Não aplicável  

36.  Acessível  __ __ __ __ __ __ __ Inacessível 

37.  Fácil  __ __ __ __ __ __ __ Difícil 

38.  Facilita a aprendizagem 

significativa  

__ __ __ __ __ __ __ Não facilita para aprendizagem 

significativa 

39.  Atrativo __ __ __ __ __ __ __ Não atrativo 

40.  Relevante __ __ __ __ __ __ __ Irrelevante  

 Mapas Conceituais 

41.  Aplicável  __ __ __ __ __ __ __ Não aplicável  

42.  Acessível  __ __ __ __ __ __ __ Inacessível 

43.  Fácil  __ __ __ __ __ __ __ Difícil 

44.  Facilita a aprendizagem 

significativa  

__ __ __ __ __ __ __ Não facilita para aprendizagem 

significativa 

45.  Atrativo __ __ __ __ __ __ __ Não atrativo 

46.  Relevante __ __ __ __ __ __ __ Irrelevante  
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APÊNDICE C -  Questões para validação dos instrumentos de pesquisa 

 

PROJETO DE PESQUISA: METODOLOGIAS ALTERNATIVAS COMO ELEMENTOS 

MOBILIZADORES PARA UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

Os instrumentos de pesquisa, escala de Likert e escala de diferencial semântico, serão 

validados a partir da aplicação dos instrumentos para uma amostra semelhante à da 

investigação, esta metodologia de validação vai ao encontro das palavras de Tuckman (2012.  

A seguir, as questões norteadoras para validação dos instrumentos. 

 

1.  As Escalas são de fácil interpretação? Por quê?  

Sim (  )    Não (  )   Bastante (  ) 

_______________________________________________________ 

2. A linguagem é apropriada e de expressões coerentes?  

Sim (  )    Não (  )   Bastante (  ) 

_______________________________________________________ 

3. Teve alguma pergunta que não entendeu? Quais? Por quê?  

Sim (  )    Não (  )   Bastante (  ) 

_______________________________________________________ 

4. Você sugere alguma pergunta a ser acrescentada? Qual? 

Sim (  )    Não (  )  

_______________________________________________________ 
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APÊNDICE D - Declaração de Consentimento  

 

Eu _____________________________________________, abaixo qualificado, declaro-me 

esclarecido sobre a participação como voluntário na pesquisa sobre Metodologias Alternativas 

como elementos mobilizadores para uma Aprendizagem Significativa, permitindo a publicação 

dos dados informados. Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber 

qualquer incentivo financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de colaborar 

para o sucesso da pesquisa. Fui informado (a) dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo. 

 

Nome:______________________________________________________________________ 

RG:_______________________________               CPF: _______________________________ 

Endereço: ___________________________________________________________________ 

Telefone:___________________________ 

 

APODI-RN ___/___/___ 

 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

  

APÊNDICE E - Oficina realizada com docentes da Zona Urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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APÊNDICE F- Oficina realizada com docentes da Zona Rural 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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APÊNDICE G - Produção Intelectual 

 

 

 

ATITUDES E CRENÇAS DOCENTE SOBRE O USO DE METODOLOGIAS 

ALTERNATIVAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS   

SILVA, M. A. G. M.1, ALVES, L. A.2 e BERTINI, L. M.3 

1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino – POSENSINO, em associação ampla entre a 

Universidade do Estadual do Rio Grande do Norte – UERN, Universidade Federal do Semi-Árido – UFERSA e 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFRN.   

2, 3 Professores orientadores do Programa de Pós-Graduação em Ensino - POSENSINO, em associação ampla 

entre a Universidade do Estadual do Rio Grande do Norte – UERN, Universidade Federal do Semi-Árido – 

UFERSA e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFRN 

Docente do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) - Campus Apodi. 

E-mail para contato: alcilenegomesjr@gmail.com 

RESUMO – Com os avanços científicos, tecnológicos e sociais que influenciam diretamente o 

ensinar pelos docentes, surgem a necessidade da utilização de metodologias diferentes do 

convencional, a fim de atrair a atenção dos alunos e sendo tais metodologias uma ferramenta 

potencial para a aprendizagem significativa. Este trabalho visa compreender a opinião 

adotada pelos docentes da área de Ciências da Natureza e Matemática, quanto a utilização de 

Metodologias alternativas, como ferramenta potencialmente significativa, bem como, perceber 

o ponto de vista docente quanto a importância de prática inovadoras no ensino, como uma 

proposta que possibilita a reflexão do fazer docente. A avaliação foi realizada através de uma 

escala de diferencial semântico e os dados tratados segundo a estatística clássica, usando como 

medidas de centralidade a média aritmética. A partir dos resultados concluímos que a 

utilização de metodologia diferente do convencional surge com uma alternativa, segundo os 

docentes pesquisados, para a motivação do alunado e, posteriormente, a construção de 

conhecimento e aprendizagem significativa. Percebeu-se também que as atitudes e crenças dos 

docentes sobre o uso de metodologias alternativas muitas vezes não condizem com a sua 

prática por motivos diversos que influenciam diretamente a prática docente e não pela 

desvalorização de tais metodologias.   

PALAVRAS-CHAVE: Metodologias alternativas, Cresças, Atitudes, Aprendizagem 

significativa.  
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METODOLOGIAS ALTERNATIVAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E 

MATEMÁTICA: Perspectiva Docente 

Maria Alcilene Gomes de Menezes Silva1 ; Lilianne de Sousa Silva2 , Luciana Medeiros 

Bertini3 ; Leonardo Alcântara Alves4 

1,2 Mestrandas do Programa de Pós-Graduação em Ensino – POSENSINO, em associação ampla entre a 

Universidade do Estadual do Rio Grande do Norte – UERN, Universidade Federal do Semi-Árido – UFERSA e 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFRN. E-mail: alcilenejr@hotmail.com; 

liliannepalhano@gmail.com. 

 3,4 Professores orientadores do Programa de Pós-Graduação em Ensino - POSENSINO, em associação ampla 

entre a Universidade do Estadual do Rio Grande do Norte – UERN, Universidade Federal do Semi-Árido – 

UFERSA e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFRN Docente do Instituto Federal do Rio 

Grande do Norte (IFRN) - Campus Apodi. 

RESUMO: As metodologias alternativas são estratégias pedagógicas utilizadas pelos docentes 

para tentar tornar o processo de ensino-aprendizagem mais atrativo e significativo para os 

discentes. Com este foco, o presente artigo tem como objetivo principal verificar quais as 

perspectivas dos docentes de Ciências da Natureza e Matemática sobre essas estratégias. Para 

tanto, aplicamos uma escala de Likert, contendo 21 afirmativas, com os professores das duas 

áreas em duas escolas da rede estadual de ensino de Apodi/RN, uma escola localizada na Zona 

Rural e uma da Zona Urbana. Após aplicação da pesquisa e análise dos dados, observamos que 

os docentes acreditam que o uso de metodologias alternativas podem beneficiar a aprendizagem 

dos alunos. No entanto, para eles o uso constante de metodologias tidas como tradicionais não 

é um fator prejudicial a aprendizagem. Concluímos ainda que, para os docentes participantes 

da pesquisa, a metodologia alternativa é um auxílio nos processos cognitivos do aluno, além de 

ser fator motivador, ajudando também na construção do conhecimento em sala de aula.  

PALAVRAS CHAVES: Metodologias alternativas, Aprendizagem Significativa, Prática 

docente. 

 



135 

 

  

MAPAS CONCEITUAIS POR DOCENTES DAS CIÊNCIAS DA NATUREZA E 

MATEMÁTICA: UMA ANÁLISE DA SUA ELABORAÇÃO  

Maria Alcilene Gomes de Menezes Silva1  

Leonardo Alcântara Alves2  

Luciana Medeiros Bertini3  

RESUMO  

A partir do olhar das propostas de aprendizagem significativa discutidas por Ausubel, os mapas 

conceituais se caracterizam por sua capacidade de apresentar os significados dados pelo 

aprendiz aos conceitos de forma hierárquica e organizada. Neste trabalho são apresentados 

resultados da análise de mapas conceituais produzidos em grupo por docentes da área de 

Ciências da Natureza e Matemática, objetivando avaliar a estrutura conceitual dos docentes 

referente às disciplinas em que atuam. A partir da avaliação da ação, foi possível concluir que 

os mapas conceituais podem, de fato, ser utilizados em qualquer nível de ensino como 

ferramenta potencialmente significativa, constituindo-se como uma proposta de avaliação 

efetiva. Além disso, seu uso se mostrou relevante para o ensino de conceitos científicos da área 

de Ciências da Natureza e Matemática em uma possível ação interdisciplinar.  

Palavras-chave: Material potencialmente significativo, mapas conceituais, docentes das 

Ciências da Natureza e Matemática. 
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