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RESUMO 

 

Os mapas conceituais são importantes recursos instrucionais para demonstrar e organizar 

cognitivamente os conceitos. Na educação, destacamos sua utilidade para o processo de 

ensino e aprendizagem, para o processo avaliativo, assim como para a organização e 

planejamento curricular. Considerando a capacidade ilustrativa dos mapas sobre o 

conhecimento e a relevância do assunto para as discussões e práticas educativas, propomo-nos 

a analisar a produção acadêmica realizada em Programas de Pós-Graduação em Ensino e 

Educação no tocante ao ensino de Ciências. A pergunta que norteia esta pesquisa pode ser 

formulada da seguinte maneira: "O que tem sido produzido sobre o uso de mapas conceituais 

com foco no ensino de Ciências Naturais, nos Programas de Pós-Graduação voltados para o 

Ensino e Educação?". Trata-se, portanto, de uma pesquisa do tipo bibliográfica. Os dados para 

análise foram capturados no ambiente virtual da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (Capes), assim como na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD) do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). 

Ao acessar os ambientes virtuais dessas instituições, definimos os critérios de seleção e 

utilizamos os descritores: “mapa conceitual” e “mapas conceituais”. A primeira coleta partiu 

dos títulos e subtítulos. Na segunda, observamos título, subtítulo, resumo e palavras-chave. O 

exame das dissertações e teses, alvo de nossa investigação, foi realizado a partir de 

fichamentos, em análise qualitativa, objetivando revelar os seguintes aspectos: foco de 

discussão, problema de investigação, abordagem metodológica, referencial teórico, resultados 

e conclusões, como categorias definidas a priori. O recorte temporal da análise de produção 

compreende o período de 2005 a 2016. Os resultados apontam que os mapas conceituais, no 

ensino de ciências, são na maioria das vezes utilizados no processo avaliativo, no Ensino 

Fundamental II, majoritariamente nas práticas realizadas em sala de aula, produzidos 

coletivamente. Consideramos sua eficiência no processo de ensino e aprendizagem de 

conteúdos escolares, sendo, ainda, um valioso instrumento de auxílio aos pesquisadores, 

durante os processos de investigações do ensino e educação de modo geral. A pesquisa indica 

a falta de produção sobre o uso dos mapas conceituais para a organização e planejamento 

curricular e deixa como produto educacional uma formação continuada sobre mapas 

conceituais e aprendizagem significativa para professores de ciências. 

 

Palavras-chave: Ensino. Mapa Conceitual. Exame de Produção. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Concept maps are important instructional tools for demonstrating and organizing the concepts 

cognitively. Their use is highlighted in education for the teaching and learning process, for 

evaluation, as well as for the curriculum organization and planning. Considering the 

illustrative capacity of concept maps about knowledge and the relevance of the subject to the 

educational discussions and practices, we propose to analyze the academic production carried 

out in the Post-Graduate Programs in Teaching and Education in regard to science teaching. 

The question that guides this piece of research can be formulated as follows: “What has been 

produced about the use of concept maps with focus on natural sciences teaching, in the Post-

Graduate Programs concerning teaching and education?”. It is, therefore, a bibliographic 

research. The data for analysis were retrieved from the virtual environment of the 

Coordination for the Development of Higher Education Personnel (Capes), as well as from 

the Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations (BDTD) of the Brazilian Institute of 

Information in Science and Technology (IBICT). By accessing the virtual environments of 

these institutions, we defined the selection criteria and used the descriptors: 'concept map' and 

'concept maps'. The first collection derived from titles and subtitles. In the second one, we 

looked at title, subtitle, abstract and keywords. The dissertations and theses evaluation, our 

survey target, was carried out from the summary files, based on qualitative analysis, aiming at 

revealing the following aspects: focus of discussion, survey problem, methodological 

approach, theoretical reference, results and conclusions, as previously defined categories. The 

production analysis covers the period from 2005 to 2016. The results show that concept maps, 

in science teaching, are mostly used in the evaluation process in Elementary School II, being 

highly present in the classroom practices, thus, collectively produced. Their efficiency in the 

teaching and learning process of school contents can be proven, and they are also a valuable 

tool to help researchers during the survey processes of teaching and education in general. The 

research points out the lack of production on the use of concept maps for curriculum 

organization and planning and it leaves, as educational product, a continuous training on 

concept maps and meaningful learning for science teachers. 

 

KEYWORDS: Teaching. Concept Map. Production Evaluation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No âmbito das discussões sobre educação escolar há um grande foco no processo de 

ensino e de aprendizagem, sobretudo no que diz respeito à forma como ele deve ser 

conduzido. Há várias produções, em formas de experiências, estudos teóricos, levantamentos 

bibliográficos, entre outros mecanismos, que visam ajudar à melhorar a qualidade da 

educação escolar. São trabalhos que se propõem a oferecer contribuições aos educadores, 

abordando formas de ensinar, metodologias e práticas pedagógicas.  

Ainda estamos descobrindo os caminhos para fazer com que o ensino nas escolas 

aconteça em consonância com as transformações sociais ocorridas, nos últimos anos, no 

Brasil como a ênfase na valorização da Educação Básica. Como lembra Vasconcelos (2007), 

nos deparamos com os desafios de formar, muito mais que informar fatos irrelevantes e 

distantes da realidade de nossos alunos o que dá a significação para o importante papel do 

professor como mediador. Nessa jornada, temos muitas inquietações. E elas não se esgotarão, 

se não tentarmos respondê-las.  

Entender a educação e suas particularidades pressupõe reconhecer que nenhuma 

proposta de ensino será válida se não considerarmos o indivíduo como um ser singular e 

protagonista de sua aprendizagem. Falamos diariamente (em reuniões, encontros, seminários) 

sobre ações que deram certo, nas quais as pessoas que participaram foram felizes. Mas, será 

que podemos generalizar? É pertinente dizer que tais atitudes serão boas e eficientes em 

outros momentos e contextos? 

Um dos maiores desafios da escola é fazer com que suas ações sejam eficientemente 

boas para atender à diversidade de alunos. Esse será sempre um estímulo para a instituição 

educacional, que necessita perceber-se como lócus da multiculturalidade, da diversidade 

humana, e que deve estar preparada para a função de educar na diferença, visto que: "A 

aprendizagem escolar não tem lugar num vácuo social, mas, antes, em relação com outros 

indivíduos, os quais – além de manifestarem vários laços emocionais pessoais – agem 

largamente como representantes impessoais da cultura” (AUSUBEL, 2003, p. 23). 

Surge, então, outras inquietações: como atender à dinâmica e ter professores 

preparados para atuar dentro desse contexto? Segundo o entendimento de Vasconcelos 

(2007), não basta levantar discussões sobre educação escolar e metodologias de ensino sem 

pensar no professor, cujo papel é de extrema importância nesse processo, assim como é 
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preciso refletir no aluno e na escola que temos. Da mesma forma, é necessário indagar-se 

sobre a responsabilidade da escola/professor.  

Sobre o papel do professor no processo de escolarização, enveredamos para nossa área 

de conhecimento, as ciências naturais. Com o ensino dos saberes dessa disciplina temos 

observado, e vivenciado, uma ruptura entre a produção científica e a compreensão que é dada 

à ciência, uma indução do ensino, que é pautado na ideia de que ciência como fenômeno 

acabado, portanto carregado de verdades incontestáveis (GIL-PÉREZ et al., 2001). Essa 

perspectiva influencia o processo de escolarização e acaba desviando o aluno dos caminhos 

do saber, que, verdadeiramente, oferecem a oportunidade de refletir sobre sua aprendizagem.  

A ideia de ciência rígida anula do processo de ensino e de aprendizagem o papel de 

estimular o sujeito a produzir o conhecimento; incentiva que ele seja passivo diante de 

informações descontextualizadas da sua realidade. Esse é o modelo de ensino mecânico, 

lembrado por Ausubel, Novak e Hanesian (1980), no qual o aluno parece estar sempre em 

processo de aquisição de novos saberes de forma arbitrária, automática. 

Contrariamente à essa perspectiva de ensino, argumentamos em favor de uma 

educação cuja aprendizagem faça sentido para o aluno; uma aprendizagem de conteúdos que 

tenha significado. Uma aprendizagem pautada a partir do pressuposto da teoria de Ausubel 

(1980/2003), que prega a ideia de aprendizagem significativa, endossada por Novak que 

apresentou contribuições sobre o estudo dos mapas conceituais no ano de 1972. E os mapas 

conceituais são, em particular, o assunto do nosso interesse. 

No entendimento da aprendizagem significativa dos autores, é preciso que existam 

possibilidades de ancorar os novos saberes àqueles já existentes e estáveis na cognição do 

aluno. As relações estabelecidas entre tais saberes despertarão uma melhor e maior 

compreensão do assunto abordado e, por conseguinte, os novos conhecimentos serão 

acomodados de modo estável, e por mais tempo, na memória de longa duração. 

Para Ausubel (2003), o professor tem a função de investigar os saberes prévios dos 

alunos, oferecendo um ambiente propício para que a aprendizagem aconteça em uma relação 

entre o novo e o já conhecido. O universo educacional deve remeter não apenas às 

metodologias, mas à seleção, organização e estruturação do currículo, além dos fatores 

cognitivos. “Os factores cognitivos e de motivação interpessoal influenciam, sem dúvida, o 

processo de aprendizagem de forma concomitante e é provável que interajam mutuamente de 

várias formas” (AUSUBEL, 2003, p. 23). 

Eis, portanto, mais um desafio para o professor, que terá não somente a tarefa de 

apresentar novas informações para os alunos, mas investigar o que eles já conhecem e o 
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quanto possuem de conhecimento em relação aos temas a serem tratados. O docente deverá 

fazer emergir discussões e tentar acrescentar novas informações. Para isso, é preciso que o 

professor vá além do seu próprio conhecimento; um processo pragmático ao qual Gil-Pérez e 

Carvalho (2006, p. 26) alertam ser uma das dificuldades na atividade docente inovadora: o 

desligamento do que já se sabe, e que se chama "[...] pensamento docente de senso comum”. 

Uma proposta da teoria cognitiva de Ausubel, que não só colabora para a valorização 

dos conhecimentos prévios, mas pode constituir saberes para aprendizagem futura, são os 

organizadores prévios. Enfatizam Souza e Boruchovitch (2010) que, na ausência ou na 

obliteração de conceitos subsunçores, para que possam atuar na ancoragem dos novos saberes, 

se exige do professor que ele apresente os organizadores prévios. 

Os organizadores prévios podem ser textos, imagens e filmes: recursos múltiplos, que 

possibilitam uma ponte para discussões sobre temas que serão trabalhados e que suscitam 

retornos aos saberes ou mesmo experiências vivenciadas pelos alunos, que fazem emergir 

curiosidades e, ao mesmo tempo, chamam a atenção. São materiais introdutórios, 

apresentados antes do material de aprendizagem a ser trabalhado (MOREIRA, 2009). 

No contexto da proposta de aprendizagem significativa, Novak apresenta o mapa 

conceitual como instrumento útil na demonstração desse processo. Os mapas constituem-se 

enquanto representações gráficas e estabelecem relações entre conceitos, podendo ir desde os 

mais abrangentes até os mais peculiares. São eles que permitem perceber como o aluno 

organiza suas ideias e o seu processo de elaboração e construção da aprendizagem. "[...] Um 

mapa conceptual é um recurso esquemático para representar um conjunto de significados 

conceptuais incluídos numa estrutura de proposições" (NOVAK; GOWIN, 1984, p. 31). 

A utilização de mapas conceituais nas aulas de ciências favorece não apenas a 

potencialidade da aprendizagem, mas o desenvolvimento da autonomia dos alunos, uma vez 

que eles se tornam autores da representação do conhecimento. Esses instrumentos didáticos 

não são intencionados para a transfusão de conceitos, mas para que os alunos aprendam seus 

significados (NOVAK; GOWIN, 1984). No entanto, o uso de mapas conceituais para o ensino 

de ciências ainda é uma novidade em muitas salas de aula, ainda que essa técnica de ensino 

não seja nova. Trata-se de um recurso pedagógico que não pode ser visto dissociado de sua 

elaboração prática, mediante as peculiaridades em sala de aula, como a inconstância de alunos 

e a instabilidade cognitiva, que é constantemente modificada, a partir das experiências dos 

alunos. A aprendizagem é idiossincrásica (NOVAK; GOWIN, 1984). 

 Os autores ainda acrescentam à discussão sobre aprendizagem significativa alguns 

elementos que se integram ao processo de ensino e aprendizagem, de modo que possam 
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corresponder a um conjunto harmonioso e interrelacionado. Conforme os autores, deve existir 

uma interação de base entre o professor, aluno, contexto, currículo, pensamento, sentimentos 

e ação, em uma constante dialogicidade. Essa harmonia é o que propiciará aprendizagem 

significativa, assim como atuam em qualquer acontecimento educacional.  

Nesse sentido, sempre há novas indagações e perspectivas quanto à elaboração dos 

mapas, mas isso não invalida o uso do recurso em sala de aula para o processo de ensino e 

aprendizagem: basta conhecermos suas vantagens, atentando para a formação, produção e 

abordagens, a partir do conhecimento sobre seu uso e importância, para não cairmos no que 

nos alerta Gil-Pérez e Carvalho (2006). Ou seja: não fazer, nos dias de hoje, aulas de ciências 

semelhantes ao que já ocorria há 60 anos.  

É preciso perceber, ainda, que todo recurso carece de mediação adequada. Com os 

mapas conceituais não poderia ser diferente. Sobre os materiais potencialmente significativos, 

Moreira (2012) ressalta que eles só podem ser potencialmente ou não significativos, através 

da ação sob eles, pois o significado está nas pessoas e não nos materiais. Apesar de sua 

importância, o recurso deve ser pensado a partir de suas finalidades e objetivos definidos. 

Com ele não se admite, por exemplo, que haja avaliações na ausência de comunicação sobre 

as relações conceituais na sua elaboração. O autor comenta que isso não quer dizer que só terá 

sucesso o aluno que expor oralmente as suas construções, mas que a comunicação permitirá 

ao próprio aluno perceber divergências e congruências estabelecidas entre os conceitos. Não 

se admite a atribuição de escores devido ao seu caráter qualitativo e formativo (MOREIRA, 

2006). 

Os mapas conceituais, quando utilizados numa perspectiva construtivista, auxiliam os 

educandos no saber significativo, assim como ao professor (tanto na avaliação como no 

acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem), pois é a partir desse recurso que o 

professor percebe os avanços e as rupturas. Os mapas são formados pelo fator base da Teoria 

de Ausubel, que são os conceitos, meio pelo qual aprendemos. "[...] Qualquer um que pare o 

tempo suficiente para dar ao problema um cunho de seriedade não pode escapar à conclusão 

de que vivemos, antes de tudo, num mundo de conceitos, e não num mundo de objetos, 

eventos e situações" (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980, p. 73). 

A apresentação da organização conceitual com os mapas conceituais, quando pensados 

para a sala de aula, têm bases cognitivistas, por representar a compreensão do sujeito sobre o 

aprendido e por demonstrar sua organização do saber. No entanto, é necessário levar-se em 

consideração a perspectiva humanista, que ressalta a relação afetiva, além da cognitiva, à 

aprendizagem significativa. É importante pensar que, "[...] embora a aprendizagem cognitiva 
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seja, necessariamente, um fenômeno individual, as fontes mais ricas de experiência emocional 

resultam de associações humanas" (NOVAK, 1981, p. 132). Não menos importante, é preciso 

considerar a utilização dos mapas conceituais como recursos ao ensino de ciências naturais às 

ideias construtivistas, que entendem ser o processo de ensino e aprendizagem uma construção 

feita pelo aluno, em relevância aos seus avanços, dificuldades e descobertas.  

O ensino e a aprendizagem, vistos dentro do contexto da proposta cognitivista, 

humanista e construtivista, não ocorre de forma isolada. Pelo contrário, há uma dialógica 

relação entre aluno, professor, conhecimentos e demais fatores que fazem parte do processo, 

conforme nos lembram Novak e Gowin (1984). A ideia dos autores é que a aprendizagem 

significativa alerta que levar à sala de aula propostas embasadas em teorias supõe o seu bom 

entendimento, saber relacionar criticamente e atender às necessidades dos alunos em sala de 

aula. 

O uso dos mapas conceituais no ensino de ciências reside não apenas em sua proposta 

como mais um recurso para a dinamização do ensino, mas nas diferentes perspectivas para 

atender às necessidades de trabalho do professor e do aluno. Pensando tanto no processo 

avaliativo como no planejamento curricular, a intenção permite a quebra de estereótipos 

socialmente aceitos para o ensino de ciências, a exemplo da visão linear como nos lembra Gil-

Pérez et al. (2001).   

Enquanto recurso de avaliação no ensino de ciências, os mapas conceituais não são 

propostos apenas para atribuição de escores. Moreira (2006) considera que, no uso avaliativo, 

ele deve ser pautado na perspectiva qualitativa, levando em consideração todos os avanços 

demonstrados pelos alunos, assim como os caminhos percorridos para alcançar determinado 

entendimento. Essa análise avaliativa será considerada como uma construção formativa em 

detrimento aos avanços e regressos demonstrados pelos alunos a partir de suas elaborações. 

Outro importante fator sobre o uso dos mapas conceituais é como ele serve enquanto 

um recurso na realização do planejamento e organização curricular, tendo em vista a seleção 

dos temas relevantes para a abordagem em sala de aula e que estejam ligados às necessidades, 

entendimentos, ou mesmo como ponte para outros temas já conhecidos, visando maior e 

melhor atuação frente ao cotidiano, além de importantes para resolução de problemas.  

Seguindo o pensamento de Moreira (2009), a seleção dos temas não deve ser considerada para 

o desmerecimento de outros assuntos, nem sobrepor relevâncias entre os conteúdos 

aleatoriamente, mas centrar a atenção quanto aos interesses e dificuldades demonstrados pelos 

alunos através da elaboração de seus mapas conceituais. O autor defende que os mapas 
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servirão para a distinção entre os conteúdos curriculares (obrigatórios) e conteúdos 

instrumentais (auxiliares). 

Para a utilização dos mapas conceituais é preciso desligar-se de falsas impressões 

comumente presentes sobre sua inserção no ensino, sobretudo, por eles serem entendidos 

como quadro-sinóticos ou organogramas conceituais. Sua compreensão e estudo como 

recursos no ensino de ciências naturais, conforme alertam Novak e Gowin (1984) vão muito 

mais além, pois colaboram para a melhoria na interpretação de conhecimentos e significados 

que os alunos dão às informações. Nos mapas conceituais a linguagem é muito importante, 

uma vez que assume papel fundamental para o intercambio das informações. Já os conceitos 

são construídos pela experiência e enriquecidos com o processo de maturidade.  

Em um texto escrito em 1980, os autores Ausubel, Novak e Hanesian discutem o fato 

de que o sujeito inicia seu processo de construção conceitual a partir da compreensão e 

observação dos eventos diários, mesmo que apenas de modo representacional. Conforme nos 

lembram Novak e Gowin (1984), esses fatores contribuem para o entendimento de que não há 

maneira exata para introduzir os mapas: o que existem são as abordagens orientadoras para tal 

processo.  

Consideramos, então, que a demonstração de aprendizagem significativa, a partir do 

uso de mapas conceituais, é um importante recurso metodológico para que o professor 

conduza o processo de ensino e de aprendizagem de maneira a contribuir efetivamente para 

“[...] fomentar a cooperação entre o estudante e o professor (ou entre a criança e a escola), 

num combate em que o ‘monstro’ a ser conquistado é o carácter pouco significativo da 

informação e a vitória consiste no compartilhar de significados" (NOVAK; GOWIN, 1984, p. 

39). Na perspectiva do autor, apresentamos assertivas sobre sua importância no ensino. Sob 

esse contexto, enveredamos nosso olhar investigativo à discussão metodológica. 

Em função do avanço nas pesquisas educacionais, nas duas últimas décadas, 

proporcionadas pela ampliação dos Programas de Pós-Graduação na área e pela 

democratização do acesso à educação básica e superior, conjecturamos que existam 

consideráveis trabalhos investigativos abordando o uso de mapas conceituais como recurso 

metodológico no ensino de ciências naturais. Dentro dessa perspectiva, entendemos que seja 

importante uma análise do material. A proposta desta pesquisa tem como objetivo analisar a 

produção acadêmica, realizada em Programas de Pós-Graduação em Ensino e Educação, 

sobre o uso de mapas conceituais no ensino de ciências. É, portanto, uma pesquisa 

bibliográfica de análise qualitativa. 
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Apresentamos como produto educacional de nossa investigação uma formação 

continuada sobre mapas conceituais para professores de ciências e demais áreas que tenham 

interesse em conhecer, e trazer, para sua prática esse recurso, visando colaborar para o 

processo de ensino e aprendizagem (Apêndice A). A proposta surge do interesse em oferecer 

aos professores os mapas conceituais, considerando a importância do instrumento, sua 

potencialidade ao ensino e a mediação docente no uso de recursos instrucionais. 

A pesquisa está organizada em sete capítulos. No primeiro apresentamos a proposta de 

investigação. No segundo capítulo discutimos sobre o processo de ensino e aprendizagem 

escolar. No terceiro avaliamos acerca do ensino de ciências naturais. No quarto capítulo 

abordamos sobre o mapa conceitual e sua contribuição para o ensino e a aprendizagem 

escolar. No quinto traçamos a metodologia da pesquisa. No sexto apresentamos os resultados 

e discussões da pesquisa. No sétimo capítulo são discutidas as conclusões do trabalho. E, 

finalizando, apresentamos as referências utilizadas para as discussões da pesquisa e os 

apêndices. 
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2 CONTRIBUIÇÕES PARA A DISCUSSÃO SOBRE O PROCESSO DE ENSINO 

E APRENDIZAGEM ESCOLAR 

 

Considerando o foco de nossa pesquisa, que investiga o uso de mapas conceituais no 

ensino de ciências, acreditamos ser importante discutir sobre os princípios de ensino, 

aprendizagem e avaliação escolar. Para isso, recorremos às contribuições de diversos autores: 

Mizukami (1986), Tardif (2002), Ausubel; Novak e Hanesian (1980), Pozo (2004), Saviani 

(2008), Perrenoud (2000), Novak (1981), Castro (2006), Krasilchik (2006), Moura (2006), 

Garrido (2006) e Kenski (2006), além dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências 

Naturais – PCNs/CN (1997), Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental – 

PCNs/EF (1997), Trevisan e Gonçalves (2000) e Vasconcellos (2007). 

Iniciamos a discussão sobre o processo de ensino e aprendizagem com as 

contribuições de Mizukami (1986), que faz uma abordagem sobre o tema apresentando as 

diferentes teorias pedagógicas: tradicional, comportamentalista, humanista, cognitivista e 

sociocultural. A pedagogia de base tradicional, de acordo com a autora, tem persistido ao 

longo do tempo e, no caso do ensino de ciências, está presente desde a década de 1960. 

Mesmo com o surgimento de outras referências pedagógicas, os resquícios da prática 

tradicional ainda estão presentes no cotidiano da sala de aula. Segundo Mizukami (1986, p. 

7): "Trata-se de uma concepção e uma prática educacional que persistiram no tempo, em suas 

diferentes formas, e que passaram a fornecer um quadro referencial para todas as demais 

abordagens que a ela se seguiram". Percebemos, portanto, que essa pedagogia não somente 

resistiu ao tempo, mas, inclusive, influenciou as outras teorias.  

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental 

(PCNs/EF), existe na tradição pedagógica quatro grandes tendências que se firmaram nas 

escolas brasileiras: a tradicional, a renovada, a tecnicista e as marcadas pelas preocupações 

sociais e políticas.  

A de base tradicional é concebida como sendo "[...] uma proposta de educação 

centrada no professor, cuja função se define como a de vigiar e aconselhar os alunos, corrigir 

e ensinar a matéria" (BRASIL, 1997, p. 30). Ao estudar o tema, Mizukami (1986, p.8) afirma 

que na perspectiva tradicional o ensino e a aprendizagem eram realizados com o objetivo de 

atingir a diplomação, independente do interesse do aluno, que não poderia manifestá-lo 

espontaneamente. “O ensino, em todas as suas formas, nessa abordagem, é centrado no 

professor. Esse tipo de ensino volta-se para o que é externo ao aluno: o programa, as 
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disciplinas, o professor". A autora afirma, ainda, que, "a centralização do processo segue, 

portanto, para a hierarquização do indivíduo no contexto social" (MIZUKAMI, 1986, p. 8). 

Mesmo o ensino verbalista, predominante na Idade Média e Renascença, ou o ensino 

baseado no empirismo dos séculos XVIII e XIX, que entendemos como tradicional, 

distanciaram o foco da formação global do indivíduo. Para atingir os objetivos e a formação, 

os sujeitos precisavam apenas espelhar-se no professor, que era visto como detentor do 

conhecimento a ser transmitido e que jamais poderia ser questionado.  

Saviani (2008) mostra que o ensino tradicional, que ainda predomina nas escolas, 

constituiu-se após a Revolução Industrial e se estabeleceu nos sistemas nacionais de ensino 

que foram criados em meados do século XIX, colaborando para a consolidação do poder 

burguês. Naquele momento a escola era vista como necessária, portanto deveria ser universal, 

gratuita e obrigatória, como instrumento de consolidação democrática. “[...] esse ensino, dito 

tradicional, estruturou-se por meio de um método pedagógico, que é o método expositivo, que 

todos conhecem, todos passaram por ele, e muitos estão passando ainda [...]” (SALVIANI, 

2008, p. 35). 

Mas, já no final do século XIX e início do século XX, quando houve a unificação da 

escola para todos, ficou subentendido que a instituição estaria preparada para dialogar com as 

diferenças. Naquele momento, foram expandidas muitas das questões sociais, que ainda 

permanecem, atualmente, como bandeiras de luta. Ao mesmo tempo que temos a escola que é 

para todos, ela passa a ser obrigatória, ou seja, as crianças passam a frequentar a escola não só 

movidos por interesses próprios, mas como norma. Em Perrenoud (2000), aparece um alerta 

de que as coisas naturais nunca se tornaram obrigatórias. Assim, o novo contexto dá um 

sentido de dever às práticas educativas, que passam a utilizar, ao longo da história, novas 

abordagens, como é o caso da base comportamentalista.  

Na perspectiva da pedagogia de base comportamentalista, como registra Mizukami 

(1986, p. 28), “o sistema educacional tem como finalidade básica promover mudanças nos 

indivíduos, mudanças essas desejáveis e relativamente permanentes, as quais implicam tanto a 

aquisição de novos comportamentos quanto a modificação dos já existentes”. O ato de ensinar 

consistiria, desse modo, para promover mudanças no comportamento dos alunos. Os 

professores, por sua vez, teriam que utilizar reforços e possibilitar que os alunos 

apresentassem respostas cada vez mais úteis.  

O principal representante dessa pedagogia é Skinner, cuja maior preocupação era 

oferecer meios que facilitassem o indivíduo a estudar e promovessem as mudanças de 

comportamento. Alcançados esses objetivos, o ensino era considerado eficiente. 
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Com o movimento da Escola Nova, segundo Mizukami (1986), o aluno passou a ser 

entendido como um complexo sujeito dotado de sentimentos, pensamentos e ações. Buscou-

se, então, trazer para o ensino uma abordagem que considerasse não apenas o aspecto 

puramente de conteúdo memorístico ou o comportamental, mas que levasse, prioritariamente 

em consideração, o ser humano. O humanismo dá ênfase às relações interpessoais, ao 

desenvolvimento pessoal dos indivíduos; uma educação que vai além das situações escolares. 

Na abordagem humanista, conforme lembra Mizukami (1986, p. 47), “a escola decorrente de 

tal posicionamento será uma escola que respeite a criança tal qual é, e oferece condições para 

que possa desenvolver-se em seu processo de vir a ser. É uma escola que ofereça condições 

que possibilitem a autonomia do aluno”.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental fazem referência ao 

surgimento da Pedagogia Renovada como “[...] uma concepção que inclui várias correntes 

que, de uma forma ou de outra, estão ligadas ao movimento da Escola Nova ou Escola Ativa" 

(BRASIL, 1997, p. 31). Tais correntes assumem um mesmo sentido: a valorização do 

indivíduo como ser ativo e social. 

Segundo Saviani, o ensino novo, que se configurou a partir dos movimentos da Escola 

Nova, se apresentou como uma proposta de educação escolar que se contrapunha ao modelo 

tradicional. Como registra o autor, a pedagogia se baseava nos seguintes passos: 

[...] seria uma atividade (1º passo) que, suscitando determinado problema (2º passo), 

provocaria o levantamento dos dados (3º passo), a partir dos quais seriam 

formulados as hipóteses (4º passo) explicativas do problema em questão, 

empreendendo alunos e professores, conjuntamente, a experimentação (5º passo), 

que permitiria confirmar ou rejeitar as hipóteses formuladas. (SAVIANI, 2008, p. 

37) 

Outra vertente teórica que embasou a educação foi a pedagogia tecnicista, que 

predominou durante os anos de 1970, proliferando o “[...] tecnicismo educacional [...]” 

(BRASIL, 1997, p. 31). Baseado no behaviorismo da aprendizagem, esse modelo de ensino e 

aprendizagem foi definido como “[...] uma prática pedagógica altamente controlada e dirigida 

pelo professor, com atividades mecânicas inseridas numa proposta educacional rígida e 

passível de ser totalmente programada em detalhes" (BRASIL, 1997, p. 31). 

 Como destaca Saviani (2008), o ensino teve, também, foco no processo de 

experimentação, que, mesmo servindo para reafirmar conceitos já estabelecidos, se constituiu 

em um marco na mudança da proposta de ensino, saindo do tradicional teórico para o prático. 

Vale salientar que, dentro dessa perspectiva, há uma interação maior entre professor e aluno, 
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com a efetiva participação do estudante nas atividades que envolvam a resolução de 

problemas. 

Em se tratando da pedagogia de abordagem cognitivista, percebemos que a ênfase não 

está necessariamente no aluno ou somente no professor ou no ambiente, mas no conjunto. 

Mizukami (1986, p. 60) conceitua que, nessa vivência, “[...] o conhecimento é o produto da 

relação entre eles [...]". Desse modo, fica claro que: 

A escola deve possibilitar ao aluno o desenvolvimento de suas possibilidades de 

ação motora, verbal e mental, de forma que possa, posteriormente, intervir no 

processo sócio-cultural e inovar a sociedade. Deve ser algo que possibilite ao aluno 

ter um interesse intrínseco à sua própria ação. (MIZUKAMI, 1986, p. 73) 

 A autora registra que na abordagem sociocultural o ser humano é entendido como ser 

que é produto eminentemente do meio em que vive. Assim, a educação para ser válida 

necessita que a ação docente considere o meio de vida do aluno que pretende educar. Nessa 

abordagem é defendida uma relação de professor e do aluno de maneira horizontal e não 

verticalizada, em que o professor está no topo da hierarquia. Para que isso ocorra, Mizukami 

(1986, p. 109) afirma: "Um curso de formação de professores deveria possibilitar confronto 

entre abordagens, quaisquer que fossem elas, entre seus pressupostos e implicações, limites, 

pontos de contraste e convergências".  

O enfoque social, na perspectiva de ensino e aprendizagem que considere o indivíduo 

como ser global, é reforçado nos registros dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 

Fundamental (BRASIL, 1997, p. 32). 

O enfoque social dado aos processos de ensino e aprendizagem traz para a discussão 

pedagógica aspectos de extrema relevância, em particular no que se refere à maneira 

como se devem entender as relações entre desenvolvimento e aprendizagem, à 

importância da relação interpessoal nesse processo, à relação entre cultura e 

educação e ao papel da ação educativa ajustada às situações de aprendizagem e às 

características da atividade mental construtiva do aluno em cada momento de sua 

escolaridade. 

Outro autor a que recorremos para nossas considerações sobre o processo de ensino e 

aprendizagem é Tardif (2002, p. 66), que se posiciona contra o sincretismo no ensino. Para 

ele, educar exige a capacidade de “[...] utilizar, na ação cotidiana, um vasto leque de saberes 

compósitos”, o que desmistifica a visão aplicacionista de uma única técnica ou saber a ser 

utilizado no trabalho docente. A perspectiva de Tardif é corroborada por Mizukami (1986), 

quando ela defende o confronto entre as diferentes abordagens para melhor entendê-las e 

utilizá-las. Em Tardif (2002, p. 49), os professores diariamente se veem frente à uma tarefa 



20 
 

que se desenvolve “[...] num contexto de múltiplas interações que representam condicionantes 

diversos para a atuação do professor". 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, no 

final dos anos de 1970 e início dos anos de 1980 houve um olhar diferenciado à função social 

e política da escola, entendendo que não bastava ter nos conteúdos escolares questões sociais, 

mas que havia a necessidade do domínio desses conhecimentos para que os alunos pudessem 

interpretar e defender seus interesses. Surge assim: 

A ‘pedagogia crítico-social dos conteúdos’ que surge no final dos anos 70 e início 

dos 80 se põe como uma reação de alguns educadores que não aceitam a pouca 

relevância que a ‘pedagogia libertadora’ dá ao aprendizado do chamado ‘saber 

elaborado’, historicamente acumulado, que constitui parte do acervo cultural da 

humanidade. (BRASIL, 1997, p. 32) 

No entendimento de Castro (2006, p. 15, grifo na fonte) a primeira peculiaridade do 

processo de ensinar é a "[...] intencionalidade, ou seja, pretender ajudar alguém a aprender". 

O autor considera que para o aluno aprender o professor deve esforçar-se para que o aluno se 

aproprie e possa, a partir daí, se apoderar do conhecimento. Aquele que aprender deve "[...] 

apoderar-se de um novo gênero discursivo, o gênero científico escolar; para isso, ele precisa 

saber fazer com que os alunos aprendam a argumentar [...]" (CASTRO, p. 114-115, grifo na 

fonte). Ainda sobre o papel do professor, Vasconcellos (2007) reforça que ele tem um papel 

muito importante no processo de ensino e aprendizagem. Ele é, verdadeiramente, um agente 

de transformação. "O professor desempenha neste processo o papel de modelo, guia, 

referência (seja para ser seguido ou contestado); mas os alunos podem aprender a lidar com o 

conhecimento também com os colegas” (VASCONCELLOS, 2007, p. 58). Nesse processo de 

diálogo com o conhecimento e considerando que Castro (2006) diz haver no ensino uma 

intencionalidade que é ajudar alguém a prender, passamos a pensar sobre aprendizagem. 

Aprendizagem é também nosso ponto central de discussão. Por isso, recorremos nesse 

capítulo também às contribuições de Ausubel, Novak e Hanesian, (1980), ao considerar 

fatores que levam o aluno a aprender. Na visão desses autores, o processo de aprendizagem 

requer a soma de alguns fatores: a predisposição do aluno e o potencial do material, para que 

a aprendizagem seja significativa e que haja subsunçores para a ancoragem das novas 

informações. A estas ideias é importante também considerar que "[...] as crianças descobrem, 

por si mesmas, graças à sua interação com o mundo físico e social, uma enorme quantidade de 

informações que vão se coordenando no decurso da construção de sua inteligência” 
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(CASTRO, 2006, p. 15), que é reforçada quando se pensa que pode haver aprendizagem, em 

um ensino puramente mecânico (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980). 

De acordo com os autores citados acima, percebemos que a aprendizagem é resultado 

de fatores colaborativos e da interação do indivíduo com o mundo físico e social. Essa 

também é a perspectiva de Ausubel, que está presente nas contribuições de Pozo (2004), para 

quem, “[...] conhecer, neste sentido específico ou estrito, é uma forma característica /mente 

humana de se representar o mundo" (POZO, 2004, p. 105, grifo na fonte). Nas palavras do 

autor: 

Até onde sabemos, somos a única forma de organização da matéria, física ou 

biológica, que dispõe, inequívoca e sistematicamente, como parte de seu 

equipamento cognitivo de série, de um dispositivo que permite representar as 

próprias representações e, desta forma, comunicá-las a outros e, inclusive, modificá-

las pelos processos de aprendizagem implícita. (POZO, 2004, p. 105) 

Ele afirma, ainda, que conhecer é um processo de formação particular que se dá a 

partir das representações feitas de modo implícito e exteriorizadas através da interação. O 

autor concebe o ser humano como genético e cognitivo. Para ele, somos biologicamente 

direcionados a interagir com outros fatores que nos conduz à auto-organização. Já Castro 

(2006) acrescenta que não apenas as crianças aprendem na interação com o meio, mas 

também os adultos. O autor enfatiza a experiência como fator relevante para a aprendizagem. 

Os adultos continuam tendo experiências em todas as áreas do saber, da afetividade, 

da moral ou da estética que não podem apontar como lhes tendo sido ensinadas, mas 

que, por vezes, entendem ter sido aprendidas (‘aprendi por experiência própria’). O 

que se chama usualmente de autodidatismo reflete o caso no qual o sujeito organiza 

seu processo de aprendizagem (CASTRO, 2006, p. 15). 

 Tanto Pozo (2004) quanto Castro (2006) apontam para aquilo que é exterior e inerente 

à espécie humana, como é o caso da relação homem e meio. Pozo (2004) alerta também que 

os organismos não possuem apenas a memória cognitiva e genética, mas também a 

imunológica, que é governada pela lógica informativa. Sendo o ser humano esse complexo, 

que não pode ser visto apenas por um ângulo, aprender é assim "[...] um traço duplamente 

específico dos sistemas cognitivos ou representacionais" (POZO, 2004, p. 68, grifo na fonte). 

O autor faz menção às representações como sistemas informativos que adquirem nível 

superior à medida que realizam representações ou mapas. Nesse caso, como registramos, 

ocorre uma aprendizagem implícita quando o sujeito não consegue informar o que aprendeu e 

explicita quando é capaz de fazê-lo (POZO, 2004). 
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Pensar em ensino e aprendizagem exige também falar de avaliação, que, nas palavras 

de Pozo (2004), é a explicitação do aprendido. Já Tardif (2002, p. 134) chama a atenção para 

o fato de que, “De forma global, pode-se dizer que, contrariamente às produções industriais, é 

muito difícil avaliar os produtos do trabalho escolar, e é muito complicado formular um 

diagnóstico claro e preciso sobre o rendimento objetivo do trabalho docente”. Perrenoud 

(2000, p. 41, grifo na fonte) acrescenta ainda que “[...] não se pode programar as 

aprendizagens humanas como a produção de objetos industriais. Não é somente uma questão 

de ética. É simplesmente impossível, devido à diversidade dos aprendizes e à sua autonomia 

de sujeitos”, já que há também situações que fazem parte do universo do aluno, como é o caso 

dos saberes prévios, importantes para que eles se sintam motivados a aprender.  

A concepção de motivação proporcionada unicamente pela prática docente foi por 

muito tempo exigida, mas ela não depende apenas do professor, como vimos nas palavras de 

Perrenoud (2000). O próprio termo possui diferentes concepções. Sobre isso Novak (1981, p. 

78-79, grifo na fonte) diz que: 

Apesar de que alguns autores diferem na maneira de escrever motivação, vemos três 

tipos principais ocorrendo nas escolas: a de engrandecimento do ego, a aversiva e a 

de impulso cognitivo. Motivação do tipo engrandecimento do ego ocorre quando 

aprendizes reconhecem que, de alguma maneira, estão demonstrando competência 

ou alcançando sucesso. [...] Motivação aversiva deriva da tendência de um indivíduo 

em evitar consequências desagradáveis, seja uma experiência que degrade o ego ou 

alguma forma de punição. [...] A motivação do tipo impulso cognitivo, por sua vez, 

deriva do reconhecimento de sucesso na aprendizagem.  

Na visão dos autores citados, os fatores que levam à aprendizagem, como o próprio 

termo motivação, reforçam a ideia subjetiva de aprender, percebida, sobretudo, nas discussões 

de Ausubel, Novak e Hanesian (1980) e Pozo (2004), como uma prática influenciada pelo 

ambiente, cultura, família e as relações entre alunos e professores, ou mesmo por fatores 

puramente genéticos que podem explicar ou justificar a variação na aprendizagem. Pozo 

(2004, p. 68) afirma que "[...] a aprendizagem é um processo específico dos sistemas 

cognitivos, que os diferencia de outros sistemas complexos [...]”. Ele conclui que “[...] 

aprender é também um processo específico num segundo sentido, uma vez que as 

representações em que se baseia são respostas específicas a ambientes específicos" (POZO, 

2004, p. 68).  

De acordo ainda com ele, além da complexidade envolvida no processo de aprender, 

não se pode estabelecer uma regra para as situações que resultam em aprendizagem. O autor 

alerta para o fato de que a aprendizagem é direcional à determinada situação. Assim, justifica-

se a inserção de avaliação quando se discute sobre ensino e aprendizagem. 
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Considerando as contribuições dos autores sobre aprendizagem e também sobre 

avaliação, lançamos nosso olhar para o que concerne o “ensino”. Esse, de acordo com 

Mizukami (1986), será variável segundo a abordagem ou abordagens assumidas pelo 

professor. Como vimos anteriormente, cada uma das abordagens que ela apresenta traz uma 

perspectiva diferenciada, que vai desde a pedagogia tradicional à sociocultural. Quando se 

assume uma postura tradicional certamente as ações do processo não estarão centradas no 

aluno, visto não ser esta a característica que a define. Isso não significa que a forma 

tradicional de ensino seja totalmente ineficiente, como destaca Mizukami (1986) sobre as 

diferentes abordagens e sobre a compreensão de cada uma em relação ao que oferece de mais 

conveniente, dependendo da necessidade. Além disso, a autora afirma que a pedagogia 

tradicional foi importante, no sentido em que pode possibilitar o surgimento de outras 

abordagens. 

As novas abordagens para o ensino, posteriores à abordagem tradicional, mostram o 

quão importante é a prática docente pautada em objetivos que não podem ser computados 

apenas na responsabilidade do professor ou do currículo, mas também faz indicações ao aluno 

e ao que é possível de se realizar. Como ensinar e quais são os melhores caminhos a traçar é o 

que vem determinando o ensino e a escolha das abordagens pelo professor. Como considera 

Mizukami (1986), foi em razão da insatisfação com o ensino tradicional que surgiram outras 

abordagens. Por isso, fazemos referências à avaliação como meio de orientação das escolhas e 

ação docente na perspectiva de Tardif (2002), quando o autor considera praticamente 

impossível medir se o aprendizado realmente aconteceu. O que podemos, limitadamente, é 

entender o que pode influenciar o não aprendizado. 

Sobre a importância da avaliação no processo de ensino e aprendizagem, Krasilchik 

(2006, p. 168) registra que: 

A avaliação dá ao professor informações sobre o seu ensino, permitindo-lhe 

identificar onde seu trabalho deixou de dar resultados esperados, como e onde os 

estudantes tiveram dificuldade, permitindo que falhas possam ser reparadas. Muitas 

vezes, dependendo das relações de classe, da periodicidade, do tipo de provas, o 

professor só se apercebe dos problemas tarde demais e apenas pode corrigi-los para 

estudantes de classe subsequentes. 

É possível observar, portanto, o quanto é importante pensar no processo de ensino e 

aprendizagem atentando também para avaliação como direção às práticas de ensino, e não 

direcionando apenas ao aluno, mas também ao trabalho docente. Para Krasilchik (2006), há 

uma clara importância da avaliação como possibilidade de correção dos fatores como as 

relações em sala de aula, a periodicidade, o tipo de avaliação, entre outros. Os Parâmetros 
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Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental mostram que “A avaliação, ao não se 

restringir ao julgamento sobre sucessos ou fracassos do aluno, é compreendida como um 

conjunto de atuações que tem a função de alimentar, sustentar e orientar a intervenção 

pedagógica" (BRASIL, 1997, p. 55). 

Krasilchik (2006, p. 169) aponta para o papel da avaliação, cuja função é obter e 

interpretar dados sobre “[...] o aprendizado de seus estudantes e informar famílias, escola, a 

sociedade e os próprios alunos como estimam o resultado do processo visando a seu 

aperfeiçoamento". Ela considera que a avaliação é importante por permitir ainda: 

Reconhecer a precariedade, a rudeza dos instrumentos de que se dispõe deveria levar 

o professor para compensar falhas e omissões a usar vários deles, no sentido de 

elaborar um quadro aproximado, representativo do que ocorre nas salas de aula, 

laboratórios e atividades em geral, pois apenas um tipo de dado ou mesmo muitos 

tipos não podem descrever com precisão os complexos fenômenos em exame. 

(KRASILCHIK, 2006, p. 171). 

 O alerta da autora para os instrumentos escolhidos para a avaliação se volta para o fato 

de que eles não garantem a eficácia nos resultados. Sobre isso, é interessante pensar na 

variedade, para compensar falhas e sanar as omissões, e na subjetividade como fator que pode 

justificar os complexos fenômenos em exame. No contexto sobre educação, pensando os 

desafios que a segue, Tardif (2002) mostra a distância entre pesquisa e educação, o que leva 

os educadores a se distanciarem da primeira. Dessa maneira, se estabelece, de um lado, os que 

pensam a educação (os pesquisadores) e, de outro, aqueles que põem em prática aquilo que foi 

pensado por outros. Com isso, o autor considera que a falta de relação entre pesquisa e 

educação se torna paradoxal na prática docente, pois as discussões têm pautado o que é 

preciso fazer no ensino, mas na verdade não se discute o que de fato os professores têm feito, 

pensando-se apenas em encaixar abordagens como se houvesse um mesmo manequim. É 

nessa perspectiva que voltamos aos ambientes específicos, aqueles que Pozo (2004) considera 

direcionar o ensino a situações também específicas, assim como não levar em conta o que tem 

sido feito e, sim, o que as pesquisas desenvolvem em realidades diferentes. 

Os desafios que se apresentam no processo de ensino e aprendizagem não se limitam a 

compreender as inúmeras pesquisas que têm sido desenvolvidas sobre o tema, mas levá-las 

para a escola, a fim de enriquecer o processo de ensino. Ainda sobre os desafios na ação 

docente, que não cessam quando o assunto é ensinar, um dos grandes dilemas é como fazer o 

aluno aprender. Tardif (2002, p. 132) responde a esse questionamento, ao afirmar que: “[...] 

Nada nem ninguém pode forçar um aluno a aprender se ele mesmo não se empenhar no 

processo de aprendizagem". O mesmo argumento também foi registrado por Ausubel, Novak 
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e Hanesian (1980), se referindo à predisposição para a aprendizagem significativa. Para Tardif 

(2002), ensinar é perseguir fins, já que a aprendizagem é um fator não quantificável, mas falar 

sobre ensino, consequentemente, é discutir a aprendizagem e a avaliação, mesmo que para 

alguns autores um não seja garantia para o outro, pois, de acordo com Ausubel, Novak e 

Hanesian (1980), o aluno precisa ter interesse para aprender. 

O que ressalta Tardif (2002) é que, se o aluno não se interessar pela atividade, nada do 

que o educador fizer pode garantir a aprendizagem. No entanto, no processo de ensino isso 

não elimina a importância do empenho do professor, que tem um importante papel e não pode 

abdicar de sua ação. Refletindo sobre o que afirma Tardif (2002) é pertinente considerar que o 

ensino não acorre unilateralmente, mas em via de mão dupla, ou seja, com o interesse do 

aluno e o estímulo do professor. Ter essa consciência ajuda o educador no momento de 

planejar suas aulas, sabendo que não apenas ensinará, mas deverá estar aberto a aprender e 

também estar atento aos alunos. Assim, dizer como, de fato, o aluno aprende em uma dada 

aula é incerto, uma vez que o professor pode ser mais surpreendido do que o próprio aluno. 

Para o autor, no ensinar é preciso estar preparado a aprender, e não há problema nisso 

se no ensino não houvesse tantas exigências a serem cumpridas, como relatórios, notas, 

provas. Enfim, o trabalho docente inclui também um trabalho burocrático que, muitas vezes, 

rouba mais tempo do educador que aquele utilizado para executar o que planejou. Os desafios 

continuam, pois o professor, além do grande compromisso de estar à frente da turma, precisa 

conquistar a confiança dos alunos, precisa ser seguro no que passa e, sobretudo, de acordo 

com ele, é preciso ter ética em sua atuação. 

Além dos desafios do ensinar, o professor encontra-se rodeado por inovações, como é 

o caso das tecnologias digitais, que entram na sala de aula e impõem ao professor a decisão de 

integrá-las ou ignorá-las. Mas a tecnologia não se restringe ao digital. Para Tardif (2002, p. 

122, grifo na fonte), a tecnologia é a pedagogia adotada pelo professor para mediar seu 

ensino. Não são, necessariamente, os tablets, computadores, iphone etc. Então, “[...] se a 

pedagogia é a tecnologia do trabalho docente, a natureza e a função dessa tecnologia são 

inseparáveis das outras dimensões da atividade profissional dos professores". 

O autor nos ajuda a pensar no ensino e na prática docente, nas escolhas, nos recursos 

que serão utilizados, nas abordagens escolhidas e, sobretudo, no aluno e nas relações com o 

professor: na sua postura autoritária ou democrática ao conduzir o processo de ensino e 

aprendizagem. Sobre a democracia na escola, Saviani (2008, p. 39) registra que os 

movimentos da Escola Nova de nada a deixaram democrática, "[...] quando mais se falou em 

democracia no interior da escola, menos democrática foi a escola; e, quando menos se falou 
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em democracia, mais a escola esteve articulada com a construção de uma ordem 

democrática".  

Exatamente 84 anos após o manifesto dos pioneiros da Escola Nova (1932), ainda 

temos uma escola pouco democrática. Mudam-se as concepções de ensino, mas as práticas 

parecem se perpetuar.  

O ensino, por mais discutido que seja, só acontece de modo democrático quando seus 

agentes, segundo Tardif (2002), se abrem a ensinar e aprender mutuamente, numa relação 

onde o professor desce do nível mais alto e busca aprender juntamente com os alunos, que 

passam a dialogar em relação de igualdade com seus professores. Ambos precisam entender 

que em uma escola que pretende ser democrática, e em uma sociedade aberta às informações, 

tanto aluno como professor possuem conhecimentos valiosos a partilhar. Não obstante, as 

resistências não residem no compartilhamento de conhecimentos, mas em abrir o ambiente à 

dialogicidade dos saberes experienciais que, para o autor, são conquistados no contexto de 

múltiplas interações e que, por vezes, ultrapassam os saberes curriculares.   

O autor alerta que os saberes conquistados pelos professores nas universidades deixam 

conflitos nos recém formados, que se veem longe daquilo que aprenderam quando assumem a 

sala de aula e que precisam considerar, para além dos seus ensinamentos disciplinares, um 

leque de outros saberes.  Para o autor: 

1. A crise do profissionalismo é, em primeiro lugar, a crise da perícia profissional, 

ou seja, dos conhecimentos, estratégias e técnicas profissionais por meio dos quais 

certos profissionais [...] procuram solucionar situações problemáticas concretas. 

(TARDIF, 2002, p. 251)  

Ele registra ainda: 

A crise a respeito do valor dos saberes profissionais, das formações profissionais, da 

ética profissional e da confiança do público nas profissões e nos profissionais 

constitui o pano de fundo do movimento de profissionalização do ensino e da 

formação para o magistério. (TARDIF, 2002, p. 253) 

Tardif (2002, p. 33, grifo na fonte) nos alertar sobre a valorização dos saberes 

profissionais, acrescentando que "o corpo docente é desvalorizado em relação aos saberes 

que possui e transmite". Sobre ser professor é importante considerar o que diz Moura (2006, 

p. 144): 

Ter a profissão de professor é organizar situações cujos resultados são as 

modificações dos sujeitos a quem intencionalmente visamos modificar. É claro que 

na sociedade as múltiplas interações são situações de ensino e aprendizagem. Basta 

interagirmos para que tenhamos aprendizagem. Na interação, partilhamos 
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significados. Modificamos a realidade cognitiva dos sujeitos com quem interagimos 

e ao mesmo tempo estamos sofrendo alterações em nossos esquemas cognitivos no 

esforço de produzir sínteses que possibilitem comunicar as nossas intenções. 

Se a profissão docente, como explica Tardif (2002), é constituída por um caminho de 

saberes e práticas variadas, na avaliação de Moura (2006) é importante pensar na mudança: 

tanto no contexto escolar como na própria prática do professor. A essas relações e saberes 

compósitos, advindos da experiência que Tardif (2002) chama de saberes experienciais, temos 

o referencial de administrar as dificuldades como futuras competências uteis às necessidades 

peculiares de sala de aula e que fogem dos saberes curriculares. 

Para o autor, os saberes experienciais são conquistas da vivencia diária e do 

enfrentamento dos problemas; são os frutos de êxitos e outras situações que acontecem no 

convívio de sala de aula. As experiências dão ao educador competências para sua atuação, que 

vão além dos saberes conquistados na formação inicial. Garrido (2006, p. 125) reforça essa 

ideia e afirma que "a sala de aula pode ser também um espaço formador para o professor. A 

formação inicial não pode dar conta da variedade e da complexidade de situações com as 

quais o futuro professor se defrontará".   

A preocupação com o ensino e a aprendizagem sempre foi alvo das pesquisas, segundo 

Garrido (2006, p. 126): 

Esta linha de investigação dominou o panorama da pesquisa norte-americana sobre o 

ensino nas décadas de 60 e 70. Procurava definir as características didáticas do ‘bom 

ensino’, as estratégias e as técnicas do ‘como ensinar’. Buscava também encontrar 

repertórios de competência e traços pessoais que pudessem distinguir ‘o professor 

eficiente’, ou seja, pretendia discriminar entre os comportamentos e estímulos 

usados pelos professores (processos) aqueles capazes de produzir os melhores 

resultados de aproveitamento nos alunos (produto).  

 As pesquisas sobre ensino e aprendizagem, desenvolvidas desde a década de 1960, 

conforme o registro da autora, mostram a perseguição do processo de ensino e aprendizagem 

como fim a ser aperfeiçoado. Mesmo assim, ainda temos no ensino, de acordo com Perrenoud 

(2000, p. 24), a ideia do: “Compreenda e aprenda quem puder!”. O autor afirma que: 

"Organizar e dirigir situações de aprendizagem é manter um espaço justo para tais 

procedimentos” (PERRENOUD, 2000, p. 25), em que aluno e professor dialogam e 

estabelecem as responsabilidades um do outro. Entretanto, mesmo que o aluno seja autor de 

sua aprendizagem, não se pode deixar de atribuir ao professor a importância de orientar o 

aluno. Não se pode tirar a importância do professor por preparar o ambiente para as situações 

de aprendizagem (PERRENOUD, 2000). Nessa perspectiva, é importante considerar que, ao 

ensinar, o professor deve considerar que está trabalhando com um ser que sente e pensa 
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(NOVAK, 1981) e que carrega para a sala de aula esses sentimentos. Isso sugere a 

necessidade de uma abordagem humanista ao processo de ensino e aprendizagem. Para Novak 

(1981), os processos cognitivos são acrescidos do sentir e do agir do indivíduo. Se antes eram 

consideradas apenas as características exteriores, agora a escola passa a pensar no aluno como 

um ser global.  

 Não obstante, como registra Perrenoud (2000, p. 38, grifo do autor), em relação à 

atuação do professor, "[...] paixão pessoal não basta, se o professor não for capaz de 

estabelecer uma cumplicidade e uma solidariedade verossímeis na busca do conhecimento". 

Além dos conhecimentos curriculares adquiridos na formação inicial, Tardif (2002) considera 

que ensinar é uma prática que requer sensibilidade e cumplicidade, assim vale iniciar pelo que 

os alunos sabem e ao que seria útil para o momento de aprendizagem. Ausubel, Novak, e 

Hanesian (1980) também defendem o ensino a partir do que o aluno já conhece. Nessa 

perspectiva, o professor fará uso dessa sensibilidade ao ter ciência de suas possíveis falhas. 

Ele precisa entender que não é a única fonte de conhecimento e que os alunos não estarão 

apenas à sua espera, além de não conseguir sozinho suprir todas as lacunas do ensino.  

O ensinar é uma atividade desafiadora, sobretudo, em função das limitações 

contextuais e da carência de um trabalho coletivo. Sobre isso Perrenoud (2000, p. 62) alerta 

que: "Enquanto os professores se virem como a única fonte de impulso e de regulação das 

aprendizagens dos alunos, pode-se temer que não se cansarão de tentar estar em todos os 

lugares”, omitindo a importância e participação dos demais sujeitos envolvidos no processo 

de ensino e aprendizagem, sobretudo do próprio aluno. O autor acrescenta; "A 

responsabilidade do sentido a ser construído não poderia repousar apenas sobre os ombros dos 

professores” (PERRENOUD, 2000, p. 69). Como saída para o enfrentamento de muitos 

desafios, Perrenoud (2000) indica o trabalho em equipe. Segundo ele, “Trabalhar em equipe é, 

portanto, uma questão de competências e pressupõe igualmente a convicção de que a 

cooperação é um valor profissional” (PERRENOUD, 2000, p.81, grifo na fonte). Desse modo, 

a educação, em todo o seu processo de construção e ruptura, requer parcerias que só 

acontecem quando se está presente a ideia da escola para todos.  

Para Perrenoud (2000), o trabalho em equipe apresenta aspectos positivos e negativos, 

que estão relacionados ao sentido de integrar a escola com a família, mas isso também causa 

desconforto para muitos educadores, que se sentem pressionados pelos pais devido à falta de 

compreensão do que é democratizar o acesso da família à escola. Sobre isso ele contextualiza 

que:  
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‘Envolver os pais na construção dos saberes’ não se limita a convidá-los a 

desempenharem seu papel no controle do trabalho escolar e a manter nas crianças 

uma ‘motivação’ o para levar a escola a sério e para aprender. Essa injunção, 

assumida pelo professor, pode-se torna-se excessiva e provocar efeito contrário! 

(PERRENOUD, 2000, p. 119) 

Não se pode negar a importância da parceria entre família e escola e isso está marcado 

nas palavras do autor, que considera como imprescindível, nessa prática, envolver a 

comunidade escolar, ao mesmo tempo, que reflete sobre essas relações a fim de não cair em 

efeitos contrários, fazer da escola local de luta por poderes quando não há cautela e 

compromisso nas relações (PERRENOUD, 2000). Como nos lembra Moura (2006, p.155), é 

importante identificar a escola e sua relação com a família, de modo que possa “Fazer da sala 

de aula o lugar de aprendizagem natural do sujeito e estabelecer como objetivo da escola a 

criação de um ambiente onde se partilha e constrói significados".  

Portanto, o processo de ensino e aprendizagem será marcado como a atividade 

educativa que tem “[...] por objetivo dar respostas a uma necessidade: ensinar. O corolário 

dessa afirmação é que o resultado do ensino é dar resposta a uma outra necessidade: a do 

aluno que busca aprender" (MOURA, 2006, p. 154). Tomando como base essa linha de 

raciocínio, “[...] não é a aprendizagem que deve se ajustar ao ensino, mas sim o ensino que 

deve potencializar a aprendizagem" (BRASIL, 1997, p. 39). E mais: não é dever do aluno se 

adequar à escola, mas, no entanto, é recomendável que a escola esteja preparada para receber 

o aluno.  

Sobre o processo de ensino e aprendizagem, sobre a relação família e escola e sobre os 

sujeitos do ensino, Garrido (2006, p. 136) considera que “[...] a atividade docente é 

constantemente desafiada pela natureza imprevisível, ambígua e contraditória das interações 

dentro e fora da sala de aula". Além disso, a autora afirma, também, que: "Professores, pais, 

estudantes, pessoal administrativo e funcionários são sujeitos que agem de acordo com seus 

interesses, valores e percepções” (2006, p. 136). 

 Nessa direção, atentando para o que foi exposto pelos autores e visto ser o Ensino 

Fundamental um dos níveis de escolarização obrigatório no Brasil, destacamos o ensino de 

ciências como nosso alvo de interesse e achamos pertinente dentro do que concerne o 

processo de ensino e aprendizagem trazer o que orientam os Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Ciências Naturais. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências 

Naturais, o ensino e aprendizagem para essa área deve estar concentrado nas ações do 

presente, nas práticas sociais e relações humanas que acontecem hoje. Os Parâmetros apontam 

ser necessária a construção de uma estrutura geral da área que contribua para “[...] a 
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aprendizagem significativa do conhecimento historicamente acumulado e a formação de uma 

concepção de Ciência, suas relações com a Tecnologia e com a Sociedade" (BRASIL, 1997, 

p. 27). À luz dessa perspectiva é que o ensino de ciências proporcionará ao aluno a formação 

para a cidadania, ao considerar fatores de ação social e humana.  

 Corroboram com essa ideia as considerações de Trevisan e Gonçalves (2000, p. 2) 

sobre a formação discente, ao declarar que “[...] a cidadania não se constrói apenas pela 

eficiência técnica, mas, também, por ações políticas em favor da recriação de uma sociedade 

mais humana e terrena". Para o ensino de ciências, de acordo com as orientações 

governamentais, temos explicitado o pressuposto de que: 

[...] não se pode pensar no ensino de Ciências como um ensino propedêutico, 

voltado para uma aprendizagem efetiva em momento futuro. A criança não é cidadã 

do futuro, mas já é cidadã hoje, e, nesse sentido, conhecer ciência é ampliar a sua 

possibilidade presente de participação social e viabilizar sua capacidade plena de 

participação social no futuro. (BRASIL, 1997, p. 22-23) 

 Quando se discute a formação do aluno para a cidadania, formação consciente e, como 

apontada por Trevisan e Gonçalves (2000), a formação para uma sociedade mais humana, 

recorremos também a Vasconcellos (2007), que considera o ato de ensinar como um processo 

de humanização, que destaca a necessidade equivocada de buscar no processo de ensino e 

aprendizagem e nos demais contextos, que envolvem família e sociedade, culpados para 

justificar seus problemas. Ele afirma ser “[...] um equívoco ficar procurando ‘o culpado’ pelos 

problemas, e não nos comprometermos com a mudança" (VASCONCELLOS, 2007, p. 120). 

 Contudo, ensinar não contempla apenas esses desafios, como vimos nas palavras dos 

autores. No caso específico do ensino de ciências, outras preocupações fazem parte dessa 

discussão, como é o caso do processo avaliativo. Sobre ele, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Ciências Naturais orientam que a avaliação da aquisição dos conteúdos “[...] 

pode ser efetivamente realizada ao se solicitar ao aluno que interprete situações determinadas, 

cujo entendimento demanda os conceitos que estão sendo aprendidos [...]" (BRASIL, 1997, p. 

30). A partir dessa visão, a avaliação far-se-á por meio da interpretação, comparação, da 

resolução e da experimentação e, nesse caso, tanto estarão sendo avaliados a evolução 

conceitual como as atitudes e os procedimentos utilizados. De acordo com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Ciências Naturais, o processo de ensino e aprendizagem nas aulas 

de Ciências Naturais têm a pauta para a problematização que gere insuficiências e, assim 

estimule a resolução de problemas. O enfoque busca a superação do ensino "[...] ponto-
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questionário" (BRASIL, 1997, p. 30). Quanto ao direcionamento dos conteúdos no processo 

de ensino, os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais alertam: 

É necessário que os modelos trazidos pelos alunos se mostrem insuficientes para 

explicar um dado fenômeno, para que eles sintam necessidade de buscar 

informações e reconstruí-los ou ampliá-los. Em outras palavras, é preciso que os 

conteúdos a serem trabalhados se apresentem como um problema a ser resolvido. 

(BRASIL, 1997, p. 77) 

Por meio dessas concepções, concordamos com Ausubel, Novak e Hanesian (1980), 

que consideram no processo avaliativo não haver detrimento às determinações: o espaço para 

essa atividade far-se-á no decorrer de toda a instrução. Os autores afirmam que "a avaliação é 

importante no início, durante e na conclusão de qualquer sequência instrucional" (AUSUBEL; 

NOVAK; HANESIAN, 1980, p. 500), é quem propiciará espaço para partilha de significados, 

para a dinâmica professor e aluno, ensinar e aprender, que o aluno seja agente de 

transformação e que o professor seja "[...] agente de valores [...]” (KENSKI, 2006, p. 97, 

grifo na fonte). A escola e a sala de aula serão para o aluno, em todo o contexto, um “[...] 

espaço em que ele aprende a pensar, elaborar e expressar melhor suas ideias e a ressignificar 

suas concepções, ao ser introduzido no universo dos saberes teoricamente elaborados [...]" 

(GARRIDO, 2006, p. 125). O que a autora afirma, portanto, é que a escola é o lugar, por 

excelência, que estimula o aluno a pensar sobre sua própria cotidianidade de maneira 

sistemática e referencialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

3 O ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS  

 

Considerando que o ensino de Ciências Naturais é um dos focos do nosso trabalho, 

apresentamos nesse capítulo as contribuições de alguns dos autores que abordam o assunto, a 

exemplo de Chassot (2003), Krasilchik (1988, 2000, 2006), Trevisan e Gonçalves (2000), 

Fracalanza; Amaral e Gouveia (1987), Delizoicov; Angotti e Pernambuco (2007), 

Vasconcellos (2007), Gil-Pérez e Carvalho (2006), Novak (1981), Ausubel; Novak e 

Hanesian (1980), André e Passos (2006), Silveira e Peduzzi (2006), Silveira (1996), 

Ostermann (1996), Gil-Pérez et al. (2001) e Moreira e Greca (2003), além de orientações 

presentes em alguns documentos oficiais, como os Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Ciências Naturais – PCNs/CN (1997), os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 

Fundamental – PCNs/EF (1997) e as propostas da Academia Brasileira de Ciências (2008). 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 5692, 

promulgada no ano de 1971, o ensino de ciências se tornou obrigatório nas oito séries do 

primeiro grau (BRASIL, 1997). Vale ressaltar que o atual Ensino Fundamental é composto 

por nove anos escolares. Fracalanza, Amaral e Gouveia (1987, p. 83) afirmam que: "Ao final 

dos anos 60 e início dos 70, ocorreram profundas reestruturações na educação brasileira, com 

repercussões no ensino de ciências”. Entre outros aspectos importantes, houve a substituição 

dos antigos cursos primário e ginasial pela escola de primeiro grau. Nessa reformulação 

passou a figurar o ensino de ciências. 

Ainda de acordo com Fracalanza, Amaral e Gouveia (1987, p. 83), “No plano da 

metodologia de ensino, incorporou-se a vivência do método científico, como proposta básica 

de atividade”. Dessa maneira, o ensino experimental passou a fazer parte das aulas de 

ciências, de forma marcante, a partir da Escola Nova. O movimento teve relevância para a 

reformulação de todo o ensino e provocou reações dos educadores contra o empirismo 

dominante, que distanciava o Brasil de países como México, Uruguai e Argentina que já 

haviam descortinado novas bases para a educação.  

Além do ensino, a preocupação com a experimentação entrou nas propostas de 

projetos para os cursos de formação de professores. De acordo com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Ciências Naturais (BRASIL, 1997), as atividades experimentais 

passaram a serem vistas como solução para o ensino de ciências. 

As contribuições das aulas experimentais levaram o ensino de ciências a ser guiado 

pela descoberta. A partir de observações, o aluno teria que levantar hipóteses, testá-las e 

refutá-las, criando, assim, um método científico que correspondesse a uma sequência de 
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etapas a serem seguidas e pré-estabelecidas (BRASIL, 1997). Esse período foi marcado por 

uma tendência que é "[...] hoje comumente denominada transmissão cultural, em virtude de 

ter como finalidade principal transmitir ao aluno o grande patrimônio de conhecimentos 

construídos pela nossa civilização" (FRACALANZA; AMARAL; GOUVEIA 1987, p. 81, 

grifo na fonte). No entanto, mesmo com os experimentos, a raiz das práticas ainda estavam 

embasadas na abordagem tradicional. 

 Na perspectiva histórica que descreve a prática pedagógica do ensino de ciências, os 

autores mostram, ainda, que nos anos de 1960 ela ocorria por meio da observação e 

experimentação; princípios empiristas sobre o conhecimento, que aliás sustentavam a forma 

como a ciência era explicada. Silveira e Peduzzi (2006, p. 27, grifo na fonte) ressalta: "O 

empirismo, como concepção sobre o conhecimento científico, afirma que os cientistas obtêm 

as teorias científicas (leis, princípios, etc) a partir da observação [...]". O ensino de ciências 

foi pensado como sendo um conjunto de leis e princípios. Os autores faz referência a três 

importantes episódios da descoberta histórica, explicados a partir da tese empirista, para 

mostrar a insuficiência dessa base na tentativa de explicar os acontecimentos científicos: à 

física de Galileu, a teoria da relatividade restrita de Einstein e o modelo atômico de Bohr. 

 Outro autor da teoria do conhecimento, Thomas Kuhn, citado por Ostermann (1996) 

também critica o empirismo-indutivista e considera a ciência enquanto construtiva e não 

definitiva. Segundo Ostermann (1996), Kuhn teve grande importância no ensino da disciplina, 

quebrando paradigmas, a exemplo das ciências como algo acabado e estático. Entre suas 

contribuições, Ostermann (1996, p. 195) ressalta que: 

A problematização do conhecimento e, conseqüentemente, o questionamento sobre a 

visão de ciência tão difundida nos livros e nas aulas (o ensino do ‘método científico’ 

como uma seqüência rígida de passos que começa com uma observação e culmina 

em uma descoberta).  

 No entanto, já na década de 1970, o cenário para o ensino de ciências teve 

modificações, que foram impulsionadas pelo desenvolvimento industrial e o movimento 

Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). O projeto, efetivamente, ganhou força na década de 

1980 e permaneceu até os dias atuais (BRASIL, 1997). As mudanças no cenário do ensino de 

ciências, sobretudo no pós Segunda Guerra Mundial, deflagraram novas propostas para os 

currículos a partir dos impulsos industriais que causaram problemas ambientais.   

Em paralelo às questões da CTS ocorreu o surgimento da Pedagogia de base 

Libertadora e a Pedagogia Crítico-Social dos conteúdos. Outro fator que marcou a década de 

1970 e o ensino de ciências no Brasil “[...] foi a ocorrência de maiores investimentos 
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governamentais no setor. As comunidades científica e acadêmica brasileiras também 

começaram a se interessar pelos problemas do ensino” (FRACALANZA; AMARAL; 

GOUVEIA, 1987, p. 84). De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências 

Naturais (BRASIL, 1997), foi na década de 1980 que o processo de ensino e aprendizagem 

passou a ter como foco o conhecimento científico construído pelo aluno.  

 Esse cenário contribuiu para a mudança de mentalidade dos professores. O ensino 

experimental passou, então, a ser realizado nas salas de aulas, porém ainda restrito àquelas 

dos grandes centros. Nas escolas de menor porte, mesmo quando havia incentivos, os 

professores “[...] pulavam [...]" as atividades experimentais e os alunos ficavam apenas com o 

estudo dos textos (BRASIL, 1997, p. 20).  Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências 

Naturais (BRASIL, 1997) esclarecem que na década de 1980 pesquisadores da área 

demonstraram que o ato de experimentar não garantia a aquisição de conhecimento. 

Nesse mesmo período teve início o desenvolvimento de pesquisas sobre investigação 

das preconcepções dos fenômenos naturais e suas relações com os conceitos científicos que os 

alunos guardaram da ciência, em contraposição aos resultados obtidos que não satisfaziam os 

pesquisadores. Tendo em vista que os alunos apresentavam concepções idênticas às 

transmitidas em décadas passadas, eles passaram a desenvolver pesquisas de concepções 

alternativas, a partir de mudanças conceituais (BRASIL, 1997).  

 Também nos anos de 1980, pesquisadores se debruçaram sobre o tema da mudança 

conceitual. Moreira e Greca (2003, p. 2) desenvolveram uma análise crítica dos trabalhos que 

surgiram sobre a temática. “Em termos de datas, estamos falando do período que vai desde 

1982/83 até 2002/2003", anos nos quais os pesquisadores tentaram avaliar de maneira crítica 

o que aconteceu com a ideia de mudança conceitual e, ao mesmo tempo, objetivaram lhe 

propor novos significados. 

Moreira e Greca (2003, p. 2) afirmam: "Tantas foram as tentativas de responder 

questões desse tipo, isto é, respeito à mudança conceitual que não seria um exagero classificar 

a década dos oitenta, no que se refere à pesquisa em didática das ciências, como a década da 

mudança conceitual". Segundo eles, é necessário que se atribua significado à mudança 

conceitual, não supondo a ideia de substituição de concepções na estrutura cognitiva do 

sujeito.  

A década de 1980 trouxe, ainda, importantes fatos, acompanhados pelos movimentos 

sociais, buscando-se pensar na escola e em sua função social.   
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[...] acompanhando o movimento da sociedade brasileira de revisão do seu passado 

mais recente, vem se caracterizando por uma discussão sobre o papel da escola em 

nossa sociedade, as condições de trabalho do professor e a necessidade de maior 

participação dos professores nas decisões educacionais. (FRACALANZA; 

AMARAL; GOUVEIA, 1987, p. 84) 

 Foi a partir daí que os professores passaram a fazer parte das organizações do ensino, 

não apenas na preparação das aulas, mas, lembram os autores, nas decisões educacionais, 

considerando também suas condições de trabalho e o papel da escola (FRACALANZA; 

AMARAL; GOUVEIA, 1987). O autor Silveira (1996) cita na história da ciência a 

epistemologia de Lakatos (1922-1974), que constituiu um importante marco do século XX, e 

estabelece para a ciência “[...] programa de pesquisa [...]” (SILVEIRA, 1996, p. 220, grifo 

na fonte), entendendo que a história da ciência estaria rodeada por programas de pesquisas, e 

não de teorias, pois essas se encontravam dentro dos programas. 

 No que se refere ao ensino de ciências, nas décadas de 1960, 1970 e até meados de 

1980, “Um estudante competente era aquele que sabia, isto é, aquele que era depositário de 

conhecimentos” (CHASSOT, 2003, p. 90). Essa perspectiva impulsiona diferentes maneiras 

de ver o aluno e de considerá-lo no processo de ensino e aprendizagem e reside em 

abordagens de base tradicional que, apesar das mudanças já registradas, ainda persiste nos 

dias atuais. Sobre isso, Krasilchik (1988, p. 56) apresenta um panorama do ensino de ciências 

que acontecia nos anos 1960: 

Um aspecto enfatizado a partir da década de sessenta foi a importância do 

conhecimento e a capacidade de uso do método científico, compreendido como um 

processo racional de tomada de decisão, com base em dados e com critérios 

objetivos. A importância dada a aulas práticas que, tradicionalmente, originava-se de 

sua eficiência como forma de aquisição de informação dos chamados produtos da 

ciência, deriva, agora, do potencial educativo de repetição do processo usado pelos 

cientistas em seus laboratórios na busca de informações e descobertas.  

 Ao longo dos anos, a característica do ensino passou a ganhar outras influências. 

Atualmente, a má interpretação das tendências têm ocasionado dois olhares adversos: ora a 

predominância de cenários passados, ora exames equivocados para as novas perspectivas do 

ensino de ciências. Sobre o início de suas mudanças e do foco, Krasilchik (1988, p. 56) 

lembra: "A importância dada à formação do cidadão está associada a um processo de 

democratização que, em nosso país, foi interrompido durante os vinte anos posteriores ao 

golpe de 1964". 

 Em decorrência a interrupção da democratização do ensino, houve consequente atraso 

nas mudanças dirigidas ao ensino de ciências (KRASILCHIK, 1988).  O fato só começou a 

tomar outros rumos a partir dos investimentos no currículo e na compreensão de que 



36 
 

experimentação não garante aprendizagem. O ensino de ciências teve em sua base estudos do 

tipo memorísticos. Quando essa abordagem começou a mudar, suas raízes já estavam fixadas. 

Podemos refletir sobre esse tipo de ensino nas palavras de Chassot (2003, p. 90): 

Quantas classificações botânicas, quantas famílias zoológicas cujos nomes ainda 

perambulam em nossas memórias como cadáveres insepultos, quantas configurações 

eletrônicas de elementos químicos, quantas fórmulas de física sabidas por um tempo 

– até o dia de uma prova – e depois desejadamente esquecidas. 

 O ensino de caráter memorístico com objetivos imediatos, de acordo com Chassot 

(2003), deixou questionamentos, pois, além do acúmulo de informações, ele ocorria, na 

maioria das vezes, sem ligações com o contexto real dos alunos. O objetivo era a quantidade 

de conteúdos transmitidos. Fracalanza, Amaral e Gouveia (1987, p. 81, grifo na fonte) dizem 

que, no caso do ensino de ciências, “[...] isso implica que seu papel é levar ao aluno, pura e 

simplesmente o produto final de atividade científica, ou seja, o conhecimento já pronto e 

organizado, com aura de verdade acabada". 

 De acordo com a avaliação de Chassot (2003), não se pode conceber um ensino de 

ciências sem levar em consideração nem deixar de incluir no currículo aspectos sociais e 

pessoais dos alunos. Ainda hoje, esse é um dos desafios do professor, além do que alerta 

Trevisan e Gonçalves (2000, p. 2) sobre os fatores emocionais, a serem considerados no 

ensino de ciências, uma vez que uma das grandes motivações na prática da educação em 

ciências, com vistas à cidadania, “[...] está em construir estratégias mediadoras que ajudem o 

aluno/cidadão a utilizar, de forma consciente, produtiva e racional/emocional todo o seu 

potencial de pensamento". Abalizados nessa linha de perspectiva estão Trevisan e Gonçalves 

(2000), para quem o ensino de ciências passa a ser formulado em consideração o ser que 

aprende e que utiliza suas organizações de pensamento para esse fim, configurando-se, 

portanto, como um dos grandes desafios para a educação que visa a formação de cidadãos.  

 Além desses fatores, influenciam o ensino e, consequentemente, ocupam espaço no 

contexto escolar, as novas tecnologias. Há, portanto, de se considerar a influência da 

globalização e, mais especificamente, das tecnologias, no ensino que passa a valorizar o ser 

participativo, envolvido com as discussões ético-valorativas da sociedade. Nesse sentido, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental consideram que: 

As questões relativas à globalização, as transformações científicas e tecnológicas e a 

necessária discussão ético-valorativa da sociedade apresentam para a escola a 

imensa tarefa de instrumentalizar os jovens para participar da cultura, das relações 

sociais e políticas. (BRASIL, 1997, p. 34) 
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 Sobre os desafios ao ensino de ciências, Krasilchik (1988, p. 57) considera que a 

influência da ciência e da tecnologia estão “[...] claramente presentes no dia-a-dia de cada 

cidadão, dele exigindo, de modo premente, a análise das implicações sociais do 

desenvolvimento científico e tecnológico". Quanto à escola, a autora também se detém na sua 

importância, haja visto a instituição se constituir em um lócus da interação e divulgação do 

conhecimento. Com isso, é relevante pensar que: 

A democratização do espaço físico e pedagógico da escola se constitui em 

estratégias de acolhimento da comunidade escolar, um espaço que necessita não só 

permanecer de uso da escola, mas ser ampliado, uma vez que a cidade oferece 

poucos espaços de convivência social, fazendo-se necessário o uso por parte da 

comunidade desse espaço escolar para que possa participar e desenvolver suas 

atividades. (TREVISAN; GONÇALVES, 2000, p. 6, grifo na fonte) 

  A escola, segundo os autores, não pode cerrar-se ao desenvolvimento de atividades 

firmadas apenas no currículo oficial. Muito pelo contrário, a instituição deve utilizar o 

currículo para suas atividades sociais e lhe conferir direitos, e, dessa forma, proporcionar a 

vivência necessária e o direito legítimo que lhe confere status de uma escola verdadeiramente 

democrática, não pertencente a determinado grupo (TREVISAN; GONÇALVES, 2000).   

 A compreensão da escola enquanto um espaço para a ampliação das interações e 

convivências sociais direciona a comunidade para o aluno e passa a considerá-lo como 

responsável pelo uso e manutenção da sociedade, uma vez que, ao trazer a comunidade para a 

escola, ela coloca responsabilidades a ambos, em relação à formação do sujeito. Dessa 

maneira, "[...] o aluno deixa de ser uma caixa preta, cujos processos cognitivos são 

ignorados, para ser um indivíduo que deve ser analisado, e sua forma de pensar descrita e 

observada" (KRASILCHIK, 1988, p. 59, grifo na fonte). Com esse olhar, a contextualização e 

os temas transversais passam a fazer parte do currículo, enquanto um caminho para a 

preparação global do aluno, assim como se fazem necessárias a democratização do ensino e a 

superação da disciplinarização.  

 As preocupações com o ensino centrado no protagonismo dos alunos trouxeram 

mudanças nos currículos. A visão tinha como perspectiva fazer com que os professores 

entendessem que o indivíduo não é vazio: ao chegar na escola ele já possui conhecimentos 

(AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980). Ou seja: agora era considerada a prontidão para 

aprender significativamente (NOVAK, 1981). Desse modo, os saberes não constituem 

resultados sobre a ação exercida unicamente em sala de aula e, por isso, há a diversidade das 

ideias. Na visão de Krasilchik (1988, p. 59), "[...] o aluno forma suas ideias fora da escola 
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pressupõe que grupos de alunos de origens culturais diferentes poderão ter visões diversas de 

mundo, conhecimentos que reflitam experiências formais e informais diferentes [...]". 

 A autora reforça a importância de repensar os currículos e suas propostas, a fim de que 

neles estejam refletidas as relações entre a ciência e a sociedade e que essas aconteçam de 

modo a atender os interesses individuais do aluno, para a colaboração da formação autônoma 

do pensamento, além de possibilitar que ele seja capaz de: 

• pensar por si mesmo, obedecendo à razão e não à autoridade; 

• ser capaz de identificar os mecanismos de controle exercidos sobre o cidadão; 

• sistematizar o conhecimento parcial fragmentário, adquirido em contatos com a 

família e com os amigos no mundo do trabalho; 

• entender o papel e o significado da ciência e da tecnologia na sociedade 

contemporânea, compreendendo o que se faz em ciência, por que se faz e como se 

faz. (KRASILCHIK, 1988, p. 59-60) 

 

 Dessa forma, pretende-se que a formação do aluno vá além da aquisição dos conteúdos 

curriculares. Que ele construa uma base para a compreensão da ciência, como foi mencionado 

pela autora, que seja capaz de entender o papel e o significado da ciência. Os conteúdos 

escolares que são ensinados de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 

Fundamental “[...] devem, portanto, estar em consonância com as questões sociais que 

marcam cada momento histórico" (BRASIL, 1997, p.33). 

As considerações apresentadas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 

Fundamental sobre os conteúdos, reforçam as ideias de Krasilchik (1988) sobre a relação 

aluno e sociedade. É Inserida nesse contexto que a escola se torna responsável por articular 

seus planejamentos, para que sejam atendidos os interesses sociais. E, entre outros fatores 

apontados pela autora e pelos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental, que 

a escola seja um espaço de "[...] formação e informação, em que a aprendizagem de conteúdos 

deve necessariamente favorecer a inserção do aluno no dia-a-dia das questões sociais 

marcantes e em um universo cultural maior" (BRASIL, 1997, p.33). Ao atuar nesse sentido, a 

instituição educacional visa atender uma demanda que espera preparação para o mundo do 

trabalho, com base no ensino e na adequação da aprendizagem, relacionando a teoria com a 

prática. 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais oferecem orientação para 

o trabalho docente e apontam: "Em Ciências Naturais são procedimentos fundamentais 

aqueles que permitem a investigação, a comunicação e o debate de fatos e ideias" (BRASIL, 

1997, p. 29). Desse modo, a relação entre os conhecimentos e seus fatos faz parte do ensino 

que possibilita a autonomia do aluno para a organização das ideias.  
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Ao pensar no ensino disciplinar, nos remetemos à divisão entre as ciências humanas e 

as ciências naturais, que pareceu inquietar autores como Chassot (2003). Entretanto, essa 

quebra foi estabelecida como proposta oficial em função dos objetos que mais se comunicam 

entre as ciências. Segundo o autor, isso serviu de critério para a divisão, pois se tentou criar 

“[...] as condições para uma prática escolar de interdisciplinaridade, dentro de uma 

perspectiva interdisciplinar e contextualizada em oposição à fragmentação e 

descontextualização do ensino disciplinar" (CHASSOT, 2003, p. 92).  

De acordo ainda com Chassot, a interdisciplinaridade e a contextualização são dois 

importantes fatores que devem ser levados em consideração no ensino de ciências. Da mesma 

forma apresentada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais e pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental, sua inquietação reside na 

consideração de que algumas ciências estão além do considerado para fins da divisão entre as 

naturais e as humanas. Nas palavras do autor, “[...] sou quase levado a inferir que há muitos 

envolvidos com esse ensino que não se dão conta de onde e como estão localizadas a física ou 

a química nas propostas curriculares” (CHASSOT, 2003, p. 92). 

O ensino de ciências apresenta outras importantes questões, como é o caso da 

alfabetização científica, presente na literatura como possibilidade para compreensão da 

ciência e que surge a partir da “[...] preocupação com a qualidade da escola para todos [...]” 

(KRASILCHIK, 2000, p.89). Para Chassot (2003), a alfabetização científica é considerada 

como uma dimensão potencializadora para uma educação mais comprometida, sendo 

propiciada pela linguagem que o indivíduo faz da ciência. O autor define ciência como "[...] 

como uma linguagem construída pelos homens e pelas mulheres para explicar o nosso mundo 

natural" (CHASSOT, 2003, p. 91, grifo na fonte).  

Com essa perspectiva apontada por Chassot (2003), passa a figurar no contexto escolar 

a ideia de alfabetização científica. A ciência como uma linguagem tem fatores internos e 

externos ao homem. São conhecimentos que devem ser interpretados e, para que isso 

aconteça, é necessário dispor de um conjunto elaborado de saberes.  

A elaboração dessa explicação do mundo natural – diria que isso é fazer ciência, 

como elaboração de um conjunto de conhecimentos metodicamente adquirido – é 

descrever a natureza numa linguagem dita científica. Propiciar o entendimento ou a 

leitura dessa linguagem é fazer alfabetização científica. (CHASSOT, 2003, p. 93) 

 O autor considera que a alfabetização científica tem relações com as habilidades de 

compreensão de qualquer outra língua, da mesma forma que conseguimos ler e interpretar um 

texto em português, pretende-se que o alfabetizado cientificamente consiga ler e interpretar 
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seu meio no sentido mais amplo como os seres orgânicos e inorgânicos (CHASSOT, 2003). 

Essa capacidade ajudaria a compreender os fenômenos naturais, suas implicações, a ação 

humana sob o meio, entre outros fatores. Para Chassot (2003), a ciência é uma linguagem. 

Assim, o indivíduo que é alfabetizado cientificamente é também capaz de entender a ciência, 

e seria desejável que os “[...] alfabetizados cientificamente não apenas tivessem facilitada a 

leitura do mundo em que vivem, mas entendessem as necessidades de transformá-lo - e, 

preferencialmente, transformá-lo em algo melhor” (CHASSOT, 2003, p. 94, grifo na fonte). 

Outros estudos estão em consonância com essa afirmativa, destacando ser uma das 

importantes bandeiras do ensino de ciências, quando objetiva a formação para a cidadania, 

para a convivência harmoniosa do indivíduo com o outro e com o meio (TREVISAN; 

GONÇALVES, 2000; CHASSOT, 2003). 

Além da formação para a cidadania, Vasconcellos (2007, p.36) considera a educação 

como processo de humanização, quando afirma que: "A humanização é uma tarefa de nossa 

espécie". Quanto aos animais, ele destaca: “[...] grosso modo, nascem prontos; não tem 

sentido se falar em animalização dos animais; todavia, há toda urgência em se falar da 

humanização do homem, visto que a humanidade precisa se fazer" (VASCONCELLOS, 2007, 

p. 36). Esse “[...] processo de humanização é também parte de um processo para formação do 

cidadão", como afirma Trevisan e Gonçalves (2000). 

 Atualmente, o ensino de ciências é encarado como marca das incertezas, graças à 

quebra das ideias de ciência acabada que tanto perdurou nas salas de aula. Estamos de acordo 

com as considerações de Chassot (2003), quando comenta sobre a existência de um universo 

de incertezas e probabilidades. Em decorrência disso, damos respaldo aos questionamos do 

autor quando ele diz: 

Como fazer uma alfabetização científica? Parece que se fará uma alfabetização 

científica quando o ensino da ciência, em qualquer nível – e, ousadamente, incluo o 

ensino superior, e ainda, não sem parecer audacioso, a pós-graduação –, contribuir 

para a compreensão de conhecimentos, procedimentos e valores que permitam aos 

estudantes tomar decisões e perceber tanto as muitas utilidades da ciência e suas 

aplicações na melhora da qualidade de vida, quanto as limitações e conseqüências 

negativas de seu desenvolvimento. (CHASSOT, 2003, p. 99) 

 A alfabetização científica pressupõe formação ampla, na qual o aluno seja consciente 

da produção científica e suas aplicações, voltando às palavras de Krasilchik (1988), quando 

ele considera importante a compreensão de ciência, do porquê e como fazer ciência, além do 

seu caráter benéfico. Vale ressaltar que Chassot (2003) também aponta para o lado perigoso 

da ciência, aquele que se faz com o mau uso dela, sem considerar os reflexos futuros. A 

ciência tem, assim, duas facetas; aquilo que Chassot (2003) chama de a fada e a bruxa. 
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Considerando os novos olhares para o ensino de ciências, é importante ressaltar o que 

apresenta os quatro pilares da educação (aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 

viver junto e aprender a ser), como base para as ações no ensino. Segundo Trevisan e 

Gonçalves (2000, p. 10), esses pilares contribuem para o: 

[...] i) entrelaçamento de saberes e de práticas científicas com saberes e práticas não 

científicas; ii) ruptura epistemológica que rompa com a distância entre 

conhecimento e senso comum, e que proporcione condições epistemológicas e 

sociais de emergência de novas concepções multiculturais e de pluralidade de 

conhecimentos; iii) manutenção de alunos e professores em atitude de aprendizagem 

no sentido de ultrapassar o fosso entre ciência e cidadão, para competentizar o 

cidadão a aprender a lidar efetiva e funcionalmente com questões científicas, 

tecnológicas e ambientais que afetam suas vidas e demais seres do planeta. 

 Os autores alertam, ainda, que surgem novos modelos de ensino na perspectiva da 

formação que contempla a relação prática com a ciência, assim com a ruptura epistemológica 

e o entendimento do aluno como cidadão que interage diretamente com as questões 

científicas. A partir dos anos de 1980 tomaram impulso paradigmas de um ensino que é 

inovador. Projetos desenvolvidos nos Estados Unidos da América apresentavam inovações ao 

ensino de ciências e, com isso o ensino passou a ter aquilo que Fracalanza, Amaral e Gouveia 

(1987) denominaram de "versão cabocla" das propostas de inovações.   

No que se refere a essas inovações, ressaltamos a ideia do livro-curso, que foi retirada 

de alguns projetos de ensino e encaixado nas propostas para o ensino de ciências naturais de 

forma simplista. “Os antigos livros-texto de ciências no primeiro grau, com questionários de 

revisão ao final do capítulo, foram progressivamente cedendo lugar a obras que adotaram o 

modelo de estudo dirigido” (FRACALANZA; AMARAL; GOUVEIA, 1987, p. 86, grifo na 

fonte). 

 Outra referência de inovação, baseada nesse aspecto, foram as atividades práticas, 

estabelecidas e "[...] integralmente descritas no texto com auxílio de ilustrações, restando ao 

aluno apenas demonstrar que as compreendeu" (FRACALANZA; AMARAL; GOUVEIA, 

1987, p. 86). Tais atividades ainda que levassem os alunos a participarem das aulas, tanto o 

estudo dirigido como as atividades práticas tinham como finalidade a motivação para o 

processo de memorização de conceitos previamente estabelecidos. Essas características 

voltavam-se ao que era realizado no ensino na perspectiva do viés da pedagogia tradicional. 

 Além do livro-curso, estudo dirigido e as atividades práticas para a memorização de 

conceitos previamente estabelecidos, o ensino de ciências contava no passado com o guia do 

professor. De acordo com Fracalanza, Amaral e Gouveia (1987, p. 86, grifo na fonte), "O guia 

do professor também ganhou novos contornos na versão cabocla” e tornou-se mera 
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reprodução dos livros dos alunos, fato que os autores aproveitam para explicar a subordinação 

exclusiva dos professores aos livros didáticos. Para eles, não foram os livros didáticos que se 

impuseram sobre os professores, uma vez que os profissionais da educação nem foram 

consultados pelos autores dos livros, o que houve foi uma equivalência de limitações 

encarretadas pelas más condições de atuação docente (FRACALANZA; AMARAL; 

GOUVEIA, 1987). 

 A falta de tempo, de recursos e de incentivos às formações também contribuíram para 

que a versão cabocla se instaurasse e o bom ensino fosse visto sob o prisma experimental, o 

uso de equipamentos sofisticados e laboratórios. Diante de uma realidade que não favorecia o 

bom desenvolvimento das aulas e acesso aos recursos considerados eficientes, os professores 

se viram incentivados pela escolha dos estudos dirigidos, como solução paliativa para a 

situação desconfortável (FRACALANZA; AMARAL; GOUVEIA, 1987).  

 Segundo os autores, os novos paradigmas foram sentidos na medida em que: 

Numa conclusão pessimista, podemos dizer que o modelo tradicional de ensino 

reencarnou no modelo de estudo dirigido. Só que ressurgiu modernizado por 

técnicas de ensino mais participativas, que vieram facilitar sua perpetuação numa 

nova realidade educacional, em que a enorme expansão quantitativa de alunos não 

foi acompanhada nem de perto pela expansão qualitativa de recursos humanos e 

materiais. (FRACALANZA; AMARAL; GOUVEIA, 1987, p. 87) 

 Alguns investimentos pedagógicos e didáticos utilizados no ensino de ciências, nas 

últimas quatro décadas, tornaram-se marcantes. De acordo com Fracalanza, Amaral e Gouveia 

(1987), são eles: o ensino prático sem necessariamente estar ligado a experimentos; a ciência 

como produto, que estimulou a divulgação de resultados de produções dentro do âmbito 

educacional dos processos utilizados pela ciência, o que resultou no experimentalismo 

precoce; a valorização do conhecimento científico que constrói, entretanto com uma imagem 

confusa do cientista como se este fosse um super-homem; a ênfase nos aspectos ecológicos, 

que ganhou destaque nos primeiros períodos da inovação em ciências, acarretado, sobretudo, 

pelos impactos ambientais devido ao avanço tecnológico; a valorização do cotidiano do aluno, 

que tem crescido nos últimos anos, principalmente nas questões que se dedicam a resolução 

de problemas; a interdisciplinaridade curricular que organiza as disciplinas em grandes 

blocos, para além da interdisciplinaridade, o estabelecimento da contextualização, e a 

padronização e controle da atividade docente com vista a melhorar seus resultados 

(FRACALANZA; AMARAL; GOUVEIA, 1987). 

 No entanto, apesar das presentes marcas de inovação para o ensino de ciências, ainda 

persistia um incentivo quanto à padronização: é o que acontece com o uso exclusivo dos 
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livros didáticos. Fracalanza, Amaral e Gouveia (1987, p. 20) consideram que o "[...] livro 

didático, que muito eficazmente padronizou propostas curriculares de ciências, acabou por 

subjugar o ensino de ciências, tornando-se seu orientador exclusivo, e transformou-se de 

auxiliar didático em ditador de planejamento". Para os pesquisadores, essa subordinação a um 

único recurso, de forma a escravizar o ensino e o currículo, se expressa contrária àquilo que 

orienta os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais, quando aborda o papel do 

professor sobre escolhas e procedimentos. Retomamos também às considerações sobre a 

carência na formação docente, que colaborou para a subordinação do professor aos livros 

como limitante para um planejamento dinâmico (FRACALANZA; AMARAL; GOUVEIA, 

1987).  

No tocante à problemática, os Parâmetros Curriculares de Ciências Naturais alertam 

para a possibilidade de que: 

É o professor quem tem condições de orientar o caminhar do aluno, criando 

situações interessantes e significativas, fornecendo informações que permitam a 

reelaboração e a ampliação dos conhecimentos prévios, propondo articulações entre 

os conceitos construídos, para organizá-los em um corpo de conhecimentos 

sistematizados. (BRASIL, 1997, p. 28) 

  A responsabilidade na orientação dos alunos, que cabe ao professor, não reside apenas 

na escolha do melhor recurso, como registra os Parâmetros Curriculares Nacionais, mas na 

organização do ambiente para a aprendizagem, na descoberta dos conhecimentos prévios e na 

organização do conhecimento a ser compartilhado. Para Delizoicov, Angotti e Pernambuco 

(2007), uma das possibilidades para superação de insuficiências presentes no livro didático é a 

utilização do universo dos paradidáticos (livros, revistas, CD-ROM, TV educativa, divulgação 

científica, entre outros). Os autores consideram, ainda, que é indispensável o conhecimento 

prévio dos recursos pelos professores e elencam os recursos que podem ser utilizados, a 

exemplo dos museus, planetários e exposições. 

Diante do que apontam os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais, a 

aprendizagem é corresponsabilidade tanto do aluno quanto do professor, dentro de um 

contexto educacional que deve considerar a escola como sendo um "[...] reflexo da sociedade 

[...]" (NOVAK, 1981, p. 14). Para tanto, a subordinação a um único método ou recurso limita 

o ensino e não contribui para o que estabeleçam as diretrizes norteadoras dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental, haja vista que suas orientações são no sentido 

de “[...] um ensino em que o conteúdo seja visto como meio para que os alunos desenvolvam 

as capacidades que lhes permitam produzir e usufruir dos bens culturais, sociais e 

econômicos” (BRASIL, 1997, p. 51). 
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Diante das presentes considerações sobre o livro didático, cumpre ressaltar que 

enquanto recurso educativo ele é um meio, e não um fim em si mesmo. Isso significa dizer 

que, ao ser utilizado como recurso único, em nada contribui para estimular a capacidade 

criadora de professores e alunos, pois não é possível inovar considerando apenas meios 

estáticos. O “livro didático”, em função de objetivos novos, a fim de que haja formação do 

educando para uma sociedade em constante mudança.    

É importante considerar, de acordo com a Academia Brasileira de Ciências (2008), 

que a formação científica dos jovens brasileiros está diretamente atrelada àqueles problemas 

que dizem respeito à educação básica que perdura desde os anos de 1920 e que foram 

ressaltados no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, assinado, entre outros, por 

Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira. 

A tarefa de melhorar a qualidade da educação brasileira dependerá, além da vontade 

política, do envolvimento da sociedade e de uma verdadeira revolução cultural na 

área da educação, alimentada pelos resultados das pesquisas sobre temas 

educacionais, incorporando os conhecimentos acumulados nacional e 

internacionalmente. (ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS, 2008, p. 17) 

Para a Academia Brasileira de Ciências, são necessários alguns critérios para a 

melhoria da educação. Entre eles, destacamos a valorização dos professores, sobretudo quanto 

ao salário. O professor “[...] é o elo entre os sistemas escolares e os estudantes, e nenhuma 

educação de qualidade é possível sem o envolvimento e a participação dos professores" 

(ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS, 2008, p. 18). A entidade chama a atenção para 

as disparidades salariais entre os profissionais da educação e os de outras áreas, ambos com 

nível superior. Quanto ao processo de ensino, considera que: 

A ênfase do ensino de ciências naturais deve ser no sentido da compreensão da 

natureza e do meio em que vivemos. A compreensão deve se assentar sobre a noção 

de que todo o conhecimento nas ciências naturais se deriva da observação e da 

experimentação e que ainda há muito a ser estudado. Assim desde o início do ensino 

fundamental os alunos devem aprender a observar, tirar conclusões, formular 

hipóteses, experimentar e verificar suas conclusões. A curiosidade natural e a 

criatividade dos alunos devem ser estimuladas. Esse é um processo lento – 

incompatível com programas de conteúdo extenso – mas que deixa uma base sólida 

sobre a qual o futuro poderá ser construído. É importante, que o aluno compreenda 

fenômenos que ocorrem ao seu redor, razão pela qual começar pelo estudo da 

realidade do aluno é um instrumento desejável e eficaz. (ACADEMIA 

BRASILEIRA DE CIÊNCIAS, 2008, p. 35) 

  Percebemos que tanto os autores, como os documentos e entidades, consideram que o 

ensino de ciência deve ser conduzido de forma a estimular o desenvolvimento das 

competências nos alunos e que sua proposta metodológica tem como foco o estudo da 

realidade de cada um dos sujeitos. Tais considerações convergem para uma prática avaliativa 
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diferenciada, que caminhe ao encontro do ensino e aprendizagem e que sirva também de guia 

para as práticas desenvolvidas pelo professor. Para Krasilchik (2006, p. 165), “Os 

procedimentos de avaliação são um precioso e imprescindível elemento para conhecer o que o 

sistema educativo desde o estabelecimento de políticas públicas até a realidade das classes, 

pretende e obtém de seus alunos". Novak (1981) complementa esse raciocínio comentando 

que a avaliação, mesmo não recebendo tantos cuidados, é crucial para um programa de 

educação eficiente. 

  Os autores concordam num ponto: que o processo avaliativo é dependente das relações 

estabelecidas entre o aluno e as propostas de trabalho docente, que por sua vez depende 

também da formação que o aluno recebe em casa, quanto à importância da educação. A 

avaliação em alguns casos gera conflitos e insatisfações, uma vez que o sucesso na vida 

profissional está atrelado ao sucesso na vida escolar (KRASILCHIK, 2006). Nesse caso, a 

avaliação passa a ser considerada exclusivamente como exame para a promoção e 

desconsidera o processo avaliativo para orientar tanto o aluno como o professor em sua ação 

pedagógica. 

  No entendimento de André e Passos (2006, p. 179), "A avaliação deve levar a escola 

toda a se olhar, a rever seus mecanismos de poder, sua forma de gestão, seus propósitos, suas 

práticas, as relações que aí se estabelecem".  Nessa perspectiva, não precisa, necessariamente, 

ser restrita ao aluno, ou mesmo ao professor, pois, como afirmam as autoras, a avaliação serve 

de espelho para toda escola. Com a avaliação, é possível refletir, estabelecer mudanças, 

inclusive na forma de avaliar, uma vez que é necessário promover a mudança. Os 

pesquisadores André e Passos (2006, 179) levantam a necessidade de que "Mudar a avaliação 

significa, portanto, mudar o ensino, a forma de ver a aprendizagem, as concepções do que é 

ensinar e aprender".  

  De acordo com Krasilchik (2006, p. 167), a avaliação gera consequências nas relações 

humanas, assim como "[...] tensão-emocional – pelo significado e importância do processo; 

mudança de comportamento dos alunos tanto para agradar o professor e obter aprovação dos 

colegas ou demonstrar repulsa e revolta [...]".  A esse respeito o professor precisa estar atento, 

pois "[...] a avaliação passa a ser um poderoso instrumento para fazer o aluno estudar” (2006, 

p. 169). Desse modo, é deixado de lado sua importância para o acompanhamento da 

aprendizagem e orientar a ação docente. Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências 

Naturais estabelecem que o erro serve para reorientar o processo de ensino, sendo ele um 

elemento que permite ao aluno entrar em contato com "[...] seu próprio processo de 

aprendizagem, perceber que há diferenças entre o senso comum e os conceitos científicos e é 
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necessário saber aplicar diferentes domínios de ideias em diferentes situações" (BRASIL, 

1997, p. 30). O erro também pode partir do professor que será observado, mediante sua 

autoavaliação. 

  Krasilchik (2006) ressalta que o professor realiza, comumente, a autoavaliação de sua 

prática, tendo como base as ações desempenhadas por seus alunos dentro e fora de sala. No 

processo avaliativo, o professor deve tomar cuidado quanto aos julgamentos. O efeito de 

‘halo’ (KRASILCHIK, 2006, p. 172), em outras palavras, é o “[...] julgamento influenciado 

por peculiaridades dos alunos ou avaliações anteriores [...]” (KRASILCHIK, 2006, p. 172) e 

pode deflagrar a desmotivação no processo de ensino e aprendizagem. Isso reforça a ideia de 

processo avaliativo e autoavaliativo, ou seja, a dupla alimentação, aquilo que André e Passos 

(2006, p. 182) apontam quando se referem à avaliação.  

Por um lado, indica ao aluno seus ganhos, sucessos, dificuldades, a respeito das 

distintas etapas pelas quais passa durante a aprendizagem e ao mesmo tempo 

permite a construção/reconstrução do conhecimento. Por outro lado, indica ao 

professor como se desenvolve o processo de aprendizagem e, portanto, o de ensino, 

assim como os aspectos mais bem-sucedidos ou os que exigem mudanças.  

  Em uma sociedade em constante transformação é compreensível que ocorram as 

mudanças também nas práticas de ensino, em função das necessidades dos alunos. No 

entanto, algo que ainda se mantém é a ideia de que o professor de ciências é detentor de todas 

as teorias científicas. Sobre isso, Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2007) afirmam que 

docente é visto como detentor das teorias científicas, mesmo que estas não garantam bom 

desempenho em sala de aula. Essa ideia se reflete na cobrança do ensino de ciências como um 

conjunto de procedimentos, conceituações e modelos teóricos científicos (DELIZOICOV; 

ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2007). É uma perspectiva que denota uma vertente tradicional 

do ensino, em que o professor se caracteriza como detentor de todo o saber e o aluno é, tão 

somente, um receptáculo, à espera das informações transmitidas pelo professor. 

  Em contrapartida, numa visão mais atualizada do ensino, os autores definem os alunos 

como sujeitos de sua aprendizagem. No pensamento de Delizoicov, Angotti e Pernambuco 

(2007, p. 122), “Não há como ensinar alguém que não quer aprender, uma vez que a 

aprendizagem é um processo interno que ocorre como resultado da ação de um sujeito”. A 

visão dos autores é reforçada pela teoria cognitiva de David Ausubel, que alerta para a 

necessidade do aluno querer aprender significativamente (AUSUBEL; NOVAK; 

HANESIAN, 1980). Nesse sentido, o papel do professor não será considerado somente pelas 

informações que possui, mas, também, pelo seu poder de mediar e criar condições para a 

aprendizagem (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2007). 
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  Outro importante fator a ser considerado é que, “[...] se a aprendizagem é resultado de 

ações de um sujeito, não é resultado de qualquer ação: ela só se constrói em uma interação 

entre esse sujeito e o meio circundante, natural e social” (DELIZOICOV; ANGOTTI; 

PERNAMBUCO, 2007, p. 122). O ambiente é muito importante para a aprendizagem, 

contudo, em meio às situações organizadas de ensino, tanto aluno como professor aprendem 

mutuamente. A aprendizagem segue, dessa maneira, contra o autoritarismo e o ensino linear, 

pois “As crianças são capazes, de maneira satisfatória, de interiorizar traços de personalidade 

adulta e atitudes amadurecidas em relação à autoridade, mesmo num ambiente autoritário 

familiar e escolar [...]” (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980, p. 388). Em pesquisas 

sobre os ambientes de aprendizagem, Novak (1981, p. 132) se detém no tema e conclui que:  

Não tenho conhecimento de quaisquer dados objetivos que indiquem que 

aprendizagem melhor ocorre em melhores instalações, mas alunos, pessoal e 

administração estavam convencidos de que os alunos estavam aprendendo mais em 

escolas novas e confortáveis do que em ambientes mais velhos e tradicionais. 

  O ambiente é mais um fator que influencia no processo de ensino e aprendizagem, 

assim como os recursos, a avaliação e a orientação. Considerar apenas aluno ou professor ou 

qualquer outro recurso isoladamente é apelar para o reducionismo no ensino, que deve atentar 

para a carga trazida pelos alunos. Segundo Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2007, p. 131), 

“Nenhum aluno é uma folha de papel em branco em que são depositados conhecimentos 

sistematizados durante sua escolarização”. Os autores acrescentam ainda o fato de que “As 

explicações e os conceitos que formou e forma, em sua relação social mais ampla do que a de 

escolaridade, interferem em sua aprendizagem de Ciências Naturais" (2007, p. 131). Desse 

modo, o planejamento será "[...] dinâmico e esboçará em linhas gerais o dia-a-dia do 

professor” (FRACALANZA; AMARAL; GOUVEIA, 1987, p. 10). 

  Os autores enfatizam as relações e relevâncias no processo de ensino e aprendizagem 

de ciências: desde a família até àquelas estabelecidas no ambiente escolar, que se constitui 

num espaço de sociabilidade. Além disso, como lembram Delizoicov, Angotti e Pernambuco 

(2007), cada unidade escolar tem autonomia para criar seu projeto pedagógico, atentando para 

as características e necessidades da comunidade a qual atende. 

  O ensino de ciências far-se-á por meio das diferenças, tendo em vista a construção 

histórica e as relações entre escola e família. As características dos professores, por exemplo, 

são relevantes para sua eficácia no ensino e são consideradas pelos diferentes papeis que 

assumem. Segundo Ausubel, Novak e Hanesian (1980, p. 417), "[...] nos anos mais recentes o 

escopo do papel do professor se expandiu muito além de seu núcleo instrucional original para 
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incluir funções como substituto do pai e da mãe, amigo, confidente, orientador, tutor [...]". 

Entretanto, a prática do ensino de ciências, para Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2007, p. 

145) ainda requer “A compreensão de Ciências Naturais como um projeto histórico, um 

conhecimento não acabado, dependente de um trabalho que dá oportunidade de expressão 

para indivíduos, mas cujo acervo é resultado selecionado de uma produção coletiva [...]". Para 

tanto, o planejamento curricular deve ir ao encontro da coletividade, sobretudo, em sua 

elaboração. 

  Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2007, p. 288) consideram a relação entre 

professores e planejamento curricular uma premissa básica para que se oportunize o bom 

funcionamento do ensino. Eles afirmam: a equipe de professores, por sua vez, "[...] utilizando 

os conhecimentos de sua área específica, precisa interpretar os temas ou as situações, que, 

assim, constituem também problemas a ser compreendidos – daí a necessidade de um trabalho 

em equipe". Com relação especificamente aos professores de Ciências Naturais, os 

pesquisadores orientam que: 

No tocante aos professores de Ciências Naturais, o uso dos conceitos unificadores – 

que contêm a estrutura epistêmica do conhecimento científico, articulado às 

questões geradoras – permite a realização de análises e sínteses, com as quais se 

estrutura a programação escolar e se identificam definições. (DELIZOICOV; 

ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2007, p. 288, grifo na fonte) 

 Apesar dos esclarecimentos, a ação docente é rodeada por questionamentos sobre o 

que de fato deve ser abordado no ensino de ciências. Como resposta, se faz necessário que a 

ação docente seja feita "[...] (abordando tudo o que se considere fundamental, embora sem 

ater-se a pormenores que possam fazer-nos perder uma perspectiva global) [...]" (GIL-

PÉREZ; CARVALHO, 2006, p. 16). É preciso, pois, "[...] orientar tal tarefa docente como um 

trabalho coletivo de inovação, pesquisa e formação permanente" (GIL-PÉREZ; CARVALHO, 

2006, p. 18). Os autores consideram que no ensino de ciências é preciso romper com os 

limiares do horário letivo. Isso significa que o trabalho docente vai além de ministrar aulas. 

Requer um trabalho coletivo de inovação e pesquisa, sem, necessariamente, se limitar ao 

preparo das aulas, além de ser crucial a reflexão na ação. O trabalho de Vasconcellos (2007, 

p. 55, grifo na fonte) sintetiza assim o papel do professor: “[...] Educar através do ensino!”. 

  Em se tratando do fazer docente, passamos nesse momento a pensar um pouco mais 

sobre o que e de que maneira os autores discutem a questão da formação e seus desafios frente 

ao ensino de ciências. Chassot (2003, p. 90-91, grifo na fonte) nos apresenta que: 
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Muito provavelmente, um dos temas mais polêmicos quando se discute formação de 

professores de ciências é o quanto se precisa procurar uma ciência da escola (= o 

saber escolar; essa ciência da escola não é necessariamente uma produção exclusiva 

para a escola e/ou na escola. 

De acordo com o autor, a dificuldade em encontrar essa ciência da escola como um 

saber é decorrente do pensamento de que a produção da ciência acontece exclusivamente na 

escola. Entretanto Chassot (2003) alerta que a elaboração desses saberes acontece nos vários 

contextos sociais e que é significativamente diferente dos saberes acadêmicos, pois são 

saberes significativos para a ação docente e importantes na formação do aluno para a 

cidadania. Krasilchik (1988) considera que a relação entre o ensino e a cidadania exige 

considerá-la nos currículos, nos programas e nas propostas de formação de professores, 

colaborando, desse modo, com as ideias de Chassot (2003), quando defendem que não há uma 

ciência da escola que aconteça sem considerar o contexto social. Para Krasilchik (1988, p. 

56): 

O ensino das Ciências nos currículos escolares passa a agregar a importância de 

adquirir, compreender e obter informação e também a necessidade de usar a 

informação para analisar e opinar acerca de processos com claros componentes 

políticos e sociais e, finalmente, agir.  

 Não é apenas o currículo que é de compromisso docente. Igualmente as escolhas e as 

estratégias também o são. A Academia Brasileira de Ciências (2008) ponta que "O professor é 

o elo entre os sistemas escolares e os estudantes [...]". Dessa forma, "Os professores 

necessitam obter a formação adequada para o desempenho de suas funções" (2008, p. 24). E, 

no Brasil a formação docente fica a cargo das Universidades e instituições de Ensino 

Superior. Mas é a Academia Brasileira de Ciências (2008, p. 28) quem alerta: 

A baixa qualidade do ensino a partir da 6ª série é agravada muitas vezes pela má 

formação do professor, que só tem um conhecimento superficial da matéria que está 

ensinando. Esta situação se torna ainda pior para a metade dos alunos do ensino 

médio público que estuda no turno da noite, quando o aproveitamento é menor.  

  A visão da Academia registra a importância de se considerar que o ensino de ciências 

exige saberes que vão além daqueles que são restritos à matéria lecionada. É preciso que o 

professor reflita sobre as questões que ultrapassam os currículos e que interferem diretamente 

no cotidiano dos alunos, acatando os princípios orientadores dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Ciências Naturais (1997).  

 Então, como será possível preparar os alunos dentro dessa perspectiva, se vimos no 

relato da Academia Brasileira de Ciências (2008) que a formação está enviesada, com 

dificuldades e insuficiências? Tomando como base os Parâmetros Curriculares Nacionais de 
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Ciências Naturais (1997) consideramos que o ensino deve ser espaço privilegiado para 

diferentes explicações do mundo e expressão espontânea dos alunos e que a avaliação deve 

favorecer a postura reflexiva e crítica dos professores. No documento governamental se 

ressalta, "[...] que o professor tenha claro que o ensino de Ciências não se resume à 

apresentação de definições científicas, em geral fora do alcance da compreensão dos alunos" 

(BRASIL, 1997, p. 28). Essa compreensão percorre todo o processo de ensino e recai na 

avaliação, pois, uma vez realizado o ensino ao alcance do aluno, a avaliação ocorrerá na 

forma de qualificação de seus resultados, em um movimento de avaliação e autoavaliação, 

Para André e Passos (2006), a avaliação coloca em destaque princípios para a ação 

pedagógica. 

Quando se avalia através de provas que cobram nomes, datas, ideias copiadas do 

livro ou do texto está-se dizendo que o princípio pedagógico valorizado é o da 

aprendizagem reprodutiva, baseada na memória e na repetição acrítica das 

informações. Quando se pede ao aluno que exponha seu ponto de vista, argumente a 

favor ou contra uma ideia, produza um texto, participe da elaboração de um projeto, 

[...], está-se acentuando a importância da reflexão, do pensamento autônomo, da 

participação, da criação. (ANDRÉ; PASSOS, 2006, p. 177) 

 A atenção não está apenas voltada, tão somente, à avaliação no ensino de ciências. As 

questões de qualidade também fazem parte das discussões, além das dificuldades encontradas 

pelos professores, sobretudo contra as visões deformadas empregadas no ensino de ciências. 

Sobre as muitas dificuldades enfrentadas pelos professores em seu dia a dia, Fracalanza, 

Amaral e Gouveia, (1987, p. 12) consideram que "[...] os professores se escravizem a 

propostas de ensino de ciências que nada têm com a sua realidade e a de seus alunos e, o que é 

mais grave, pouco têm a ver com ciências". Com relação às visões deformadas da ciência, 

Gil-Pérez et al. (2001, p. 129, grifo na fonte) as definem como sendo primeiro “[...] empírico-

indutivista e ateórica”, em que a observação e a experimentação possuem papel neutro, pois 

não leva em consideração o papel das hipóteses como orientadoras; a segunda é a “[...] visão 

rígida (algorítmica, exata, infalível...)” (2001, p. 130, grifo na fonte), o que consiste na 

consideração de um método científico rigoroso. 

 Os autores complementam como terceira a visão que é “[...] a problemática e a 

histórica (portanto, dogmática e fechada) [...]" (GIL-PÉREZ et al., 2001, p. 131, grifo na 

fonte), que é caracterizada pela transmissão dos saberes sem que seja considerada a sua 

construção e as limitações. Já a quarta visão é a “[...] exclusivamente analítica [...]” (GIL-

PÉREZ et al., 2001, p. 131, grifo na fonte). Nessa última, o conhecimento científico 

corresponde à uma construção maciça enquanto que a quinta visão é a “[...] acumulativa de 

crescimento linear [...]” (GIL-PÉREZ et al., 2001, p. 132, grifo na fonte), pois o 
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conhecimento científico é resultado de acúmulo, sem que existam crises nem modificações. 

Os autores apresentam, ainda, a sexta e sétima visões: “[...] visão individualista e elitista da 

ciência [...] e a socialmente neutra da ciência [...]” (GIL-PÉREZ et al., 2001, p. 133, grifo na 

fonte). Em síntese, o conhecimento científico é entendido como produto de obras de gênios, 

desconsiderando sua produção história, produto da cooperação e do coletivo, sendo que a 

sétima visão esquece das relações existentes entre Ciência, Tecnologia e Sociedade, dando 

aos cientistas o status de estarem “[...] acima do bem e do mal” (GIL-PÉREZ et al., 2001, p. 

133, grifo na fonte). 

 O ensino de ciências traz exigências, de acordo com Gil-Pérez e Carvalho (2006), para 

que o professor conheça a história das ciências, assim com as dificuldades que o ensino 

percorreu; as orientações metodológicas que emprega o conhecimento como construção 

humana; as relações de Ciência, Tecnologia e Sociedade; que o docente possua conhecimento 

dos desenvolvimentos científicos; saiba selecionar conteúdos e que esteja preparado para 

receber novos conhecimentos. “A atividade do professor e, por extensão, sua preparação, 

surgem como tarefas de uma extraordinária complexidade e riqueza que exigem associar de 

forma indissolúvel docência e pesquisa" (GIL-PÉREZ; CARVALHO, 2006, p. 63). Nesse 

contexto, o profissional deve estar preparado "[...] para enfrentar um ensino precário com 

professores que enfrentam nas escolas problemas de sobrecarga, de falta de recursos e de 

determinações que deveriam seguir sobre as quais não foram ouvidos" (KRASILCHIK, 2000, 

p.87).  

O ensino de ciências não se faz apenas reduzindo-o à atividade docente ou ao 

compromisso único do aluno. Segundo Gil-Perez e Carvalho (2006, p. 86), é necessário não 

limitar a noção de prática docente à interação com os alunos, "[...] mas estendê-la a todas as 

atividades que contenham implícito o trabalho profissional de um professor”. Os desafios 

inerentes ao processo de ensinar e aprender ciências estão relacionados à uma visão que vai 

do ambiente escolar à sociedade e vice versa, por meio do intercâmbio estabelecido entre elas 

num mesmo construto social.    
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4 O MAPA CONCEITUAL E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA O ENSINO E A 

APRENDIZAGEM ESCOLAR  

  

Diante da nossa proposta de trabalho investigativo, em torno das discussões 

acadêmicas sobre mapa conceitual, consideramos importante apresentarmos contribuições de 

alguns autores que abordam o assunto, bem como as inferências que fazem sobre mapa 

conceitual no âmbito das práticas de ensino e de aprendizagem escolar.  Para isso, recorremos 

às contribuições fundamentais de Ausubel (1980, 2003) e Novak (1981, 1984, 2000, 2008), 

assim como às de Moreira (1997, 2006, 2009, 2011).  

  O primeiro autor, cujas contribuições apresentamos, é o norteamericano David 

Ausubel (1918-2008), que a partir da década de 1960 iniciou estudos sobre a cognição 

humana e lançou as bases dos mapas conceituais. As contribuições teóricas de Ausubel 

tiveram início na obra The psychology of meaningful verbal learning (1963), que, no entanto, 

sofreu modificações, sobretudo com as inclusões de seus colaboradores, como Joseph Novak 

e Bob Gowin, que desenvolveram pesquisas no grupo que faziam parte, na Universidade de 

Cornell, em Nova Iorque (EUA).   

Os aportes teóricos dos autores são resultados de investigações focadas no processo de 

ensino e aprendizagem escolar, tendo como base a Teoria da Aprendizagem Cognitiva, no 

intuito de colaborar para o desenvolvimento dessas práticas. Assim, a teoria que está por traz 

do mapeamento conceitual é a da aprendizagem cognitiva de David Ausubel (1963, 1968, 

1978, 1980, 1981, 2003).  E, mesmo que o pesquisador não tenha falado explicitamente em 

mapas conceituais, trata-se de uma técnica desenvolvida na Universidade de Cornell, pelo seu 

grupo de pesquisa, para promover a aprendizagem significativa nos anos de 1970, por Joseph 

Novak e seus colaboradores.  

A importância da teoria de Ausubel e dos mapas conceituais é expressa por Moreira, 

Caballero e Rodríguez (1997, p.19, grifo na fonte) quando dizem que:  

A teoria de Ausubel oferece, portanto, diretrizes, princípios e uma estratégia que ele 

crê serem facilitadoras da aprendizagem significativa. [...], mas não é possível 

deixar de mencionar um instrumento desenvolvido por Novak, baseado 

principalmente na diferenciação progressiva, muito exitoso em sala de aula, os 

mapas conceituais.  

Os resultados das contribuições de Novak estão presentes na segunda edição da obra 

Educational Psychology: A Cognitive View, publicada no ano de 1978, na qual o autor 

apresenta os princípios dos mapas conceituais e se dedica à direcioná-los às práticas das salas 

de aula. No entanto, é preciso considerar o fato de que a teoria dos mapas conceituais foi 
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desenvolvida um pouco antes, no ano de 1972, a partir de pesquisas coordenadas por Novak, 

na Universidade de Cornell, com o objetivo de "[...] acompanhar e entender as mudanças no 

conhecimento das crianças de ciência" (NOVAK; CAÑAS, 2008, p. 3, tradução nossa). 

A dedicação de Novak à Teoria da Assimilação de Ausubel o levou a pensar em uma 

teoria da educação abrangente, capaz de oferecer aos professores explicações para seu sucesso 

e, ao mesmo tempo, que os orientasse na prática diária. Ao se debruçar sobre o assunto, 

Novak (1981) encontrou na Teoria da aprendizagem de Ausubel mais que uma teoria de 

modificação do comportamento ou condicionamento: ele percebeu relevância para o 

desenvolvimento de conceitos e resolução de problemas. Em 1981, Novak desenvolveu uma 

teoria da educação como resultado de duas décadas de dedicação com pesquisa educacional, 

ensino, treinamento de professores e desenvolvimento de currículo. Os estudos o levaram a 

crer que o elemento mais importante para a melhoria da educação é o entendimento de como 

as pessoas aprendem o currículo, o ensino e o ambiente, assim como todas as formas 

materiais. 

De acordo com Novak e Gowin (1984, p. 31, grifo na fonte), "Os MAPAS conceptuais 

têm por objetivo representar relações significativas entre conceitos na forma de proposições". 

Essas proposições, a que os autores se referem, correspondem à ligação de dois ou mais 

termos à uma palavra, constituindo uma unidade semântica, ou seja, estamos falando de 

representar sentido e não estritamente figuras formadas por conceitos. Sobre conceitos, 

recorremos a Ausubel (2003, p. 2), no trecho em ele afirma que conceitos são "[...] objectos, 

acontecimentos, situações ou propriedades que possuem atributos específicos comuns e são 

designados pelo mesmo signo ou símbolo [...]". Em nossa interpretação, são as representações 

que damos aos objetos e eventos.  

Os conceitos são o ponto chave da Teoria de Ausubel. Ao pesquisar o assunto, Novak 

(1981, p. 4, grifo na fonte) afirma que os "[...] conceitos são aquilo com o que pensamos". A 

medida que nossa estrutura conceitual e emocional se modificam, “[...] vemos coisas 

diferentes no mesmo material" (NOVAK, 1981, p. 7). Para o autor, os conceitos são meios 

para a aquisição e modificação da aprendizagem, assim como alvo de apresentação e 

elaboração nos mapas conceituais ou mapas de conceitos. De acordo com Ausubel, Novak e 

Hanesian (1980, p. 77), a formação de conceitos ocorre através da "[...] aquisição indutiva e 

espontânea de ideias genéricas (por exemplo, ‘casa’, ‘cachorro’), por crianças pré-escolares, a 

partir da experiência empírico-concreta". Eles acrescentam que, em crianças com faixa etária 

mais elevada e adultos, ocorre o processo de assimilação de conceitos, o que se constituí "[...] 
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forma dominante de aquisição de conceitos [...]" (AUSUBEL; NOVAK, HANESIAN, 1980, 

p. 77). 

Sobre os mapas conceituais, Moreira (1997, p. 1) afirma que, “De um modo geral, 

mapas conceituais, ou mapas de conceitos, são apenas diagramas indicando relações entre 

conceitos, ou entre palavras que usamos para representar conceitos”. E, em comum, os autores 

deixam claros dois fatores que devem ser considerados no entendimento sobre mapas 

conceituais: a relação entre os conceitos e as proposições formadas a partir dos conceitos, que 

Moreira (1997) não cita, mas que Novak e Gowin (1984) fazem referência em sua obra e que 

trataremos quando abordarmos a hierarquização conceitual.   

A definição de mapa conceitual varia entre os autores que discutem o assunto, pois 

alguns privilegiam as relações conceituais (MOREIRA, 2009) e (NOVAK; GOWIN, 1984), 

enquanto outros discutem sua apresentação visual (TAVARES, 2006). No entanto, entre eles 

há o consenso sobre a hierarquia através das relações entre conceitos (TAVARES; LUNA, 

2003). Dentro dessa perspectiva, apresentamos a definição de González (1992, p. 150) quando 

ele diz: “Un mapa conceptual puede ser considerado como una representación visual de la 

jerarquía y las relaciones entre conceptos contenidas en la mente”.  

 Na intenção de contribuir com o desenvolvimento do aluno e o trabalho do professor 

no processo de ensino e aprendizagem, consideramos que os mapas conceituais podem 

mostrar trajetos que fazem a ligação entre os significados, de modo que resultem em 

"unidades semânticas" (NOVAK; CAÑAS, 2008). Vale ressaltar que os mapas são recursos 

instrucionais coerentes com a Teoria da Aprendizagem Significativa, mas que existem outras 

metodologias de ensino com igual coerência. Em outras palavras, quando temos dois ou mais 

conceitos ligados à uma palavra de ligação que relaciona conceitos e dá sentido ao contexto 

que está sendo apresentado está em questão a unidade semântica. Novak e Cañas (2008, p. 1, 

tradução nossa) tratam o recurso da seguinte maneira: “Os mapas conceituais são ferramentas 

gráficas para organização e representação do conhecimento”. É assim que as unidades 

semânticas funcionam, enquanto demonstração do conhecimento apresentado pelo autor do 

mapa.  

Novak e Cañas (2008, tradução nossa) discutem ainda alguns termos referentes aos 

mapas conceituais e frequentemente presentes em sua elaboração: as “palavras nas linhas”, 

utilizadas para fazer a ligação entre conceitos ou palavras ou frases de ligação. Os “conceitos” 

são regularidades de objetos e eventos; os “rótulos”, na maioria das vezes, são palavras; e as 

“proposições” são declarações sobre objetos e eventos (NOVAK; CAÑAS, 2008, tradução 

nossa).  
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  Os mapas conceituais também são apresentados como instrumentos potencialmente 

úteis para análise do currículo, avaliação da aprendizagem e recurso para a prática pedagógica 

no processo de ensino e aprendizagem, uma vez que são diagramas que representam relação 

entre conceitos e que, ao mesmo tempo, procuram demonstrar a organização conceitual 

formada ou em processo de formação, além de possibilitar a visualização de incoerências e 

apontar necessidades de ajustes, seja de um conhecimento ou parte dele. Santos e Costa (2011, 

p. 4) defendem: “Quanto mais os conceitos se relacionarem entre si, mais rico será o mapa e 

mais próximo da pluralidade que é o real”.  

Quando falamos na organização conceitual existente, na pluralidade das relações entre 

os conceitos ou naquilo que mostra a formação conceitual, mais precisamente ao tratarmos 

dos mapas conceituais, é preciso recorrermos aos princípios que os originaram. Moreira 

(2006) nos apresenta a diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa, conceitos que 

são, respectivamente, aqueles que "[...] interagem com o novo conhecimento e servem de base 

para a atribuição de novos significados vão também se modificando em função dessa 

interação [...]" (MOREIRA, 2009, p.8). Além disso, o autor também argumenta que há o "[...] 

estabelecimento de relações entre ideias, conceitos, proposições já estabelecidos na estrutura 

cognitiva, i.e., relações entre subsunçores" (MOREIRA, 2009, p.8). Isso corresponde à 

reconciliação integrativa. O autor alerta que, além desses dois princípios em que se firmam os 

mapas conceituais, é necessário entendê-los como instrumentos de “negociação de 

significados”, concebidos como uma construção também orientada pela descoberta, e que, 

portanto, suscetível a variáveis.  

Do ponto de vista da teoria de Ausubel, “[...] o desenvolvimento de conceitos ocorre 

da melhor maneira quando os elementos mais gerais, mais inclusivos, de um conceito são 

introduzidos em primeiro lugar [...]” (NOVAK, 1981, p. 66). Progressivamente, esses 

elementos vão sendo diferenciados em termos de detalhes. Novak afirma, ainda, que um dos 

maiores problemas no ensino está relacionado à falta de planejamento, tendo em vista a 

diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa. 

Uma das razões pelas quais a instrução escolar tem sido tão ineficaz é que os 

planejadores de currículo raramente identificam os conceitos que pretendem ensinar 

e ainda mais raramente tentam procurar possíveis relações hierárquicas entre estes 

conceitos. [...], minha premissa básica é que pensamos primordialmente com 

conceitos e que a aprendizagem de conceitos é a principal função da escola. 

(NOVAK, 1981, p. 67) 

Sobre o processo de reconciliação integrativa, Novak (1981) afirma que é preciso 

organizar a instrução de modo a fazer um "[...] sobe-desce [...]" (NOVAK, 1981, p. 70) nas 
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hierarquias conceituais, no instante em que novas informações vão sendo apresentadas. O 

autor reafirma ser importante iniciar com conceitos mais gerais, salientando que há a 

necessidade de relacionar esses conceitos com àqueles que estão subordinados a eles. 

  Tavares (2007, p.74) concebe os mapas conceituais como uma ferramenta para 

estruturar o conhecimento quando define que: "O mapa conceitual hierárquico se coloca como 

um instrumento adequado para estruturar o conhecimento que está sendo construído pelo 

aprendiz [...]". O autor apresenta o que considera um bom e um mau mapa conceitual. "Um 

BOM mapa começa com uma boa seleção de conceitos relacionados ao tema principal. Cada 

conceito pode estar relacionado a mais de um outro conceito [...]”, já um “[...] MAU mapa 

conceitual faz uma conexão linear entre os conceitos" (TAVARES, 2007, p. 78, grifo na 

fonte).  

Apesar de Tavares (2007) apresentar o que seria um ‘bom’ e um ‘mau’ mapa 

conceitual, para sua elaboração não se admite, por exemplo, a especificação de regras que 

determinem visivelmente sua confecção. No entanto, há autores que sugerem algumas 

orientações para tornar mais clara a elaboração do instrumento. Entre eles, destacamos Novak 

e Gowin (1984, p. 32), para os quais "[...] os mapas conceptuais devem ser hierárquicos [...]”, 

o que significa dizer que seus conceitos devem ser postos de forma a representar decrescencia 

de relação. Segundo os autores, no topo, prevalecem os conceitos mais abrangentes, 

decrescendo para os mais específicos, na base geralmente são apresentados exemplos que 

justificam a origem dos significados dos conceitos (NOVAK; GOWIN, 1984).   

De acordo com Novak e Cañas (2008, p. 1-2, tradução nossa):  

Outra característica de mapas conceituais é que os conceitos são representados em 

uma hierárquica com os conceitos gerais, a maioria dos mais inclusivos na parte 

superior do mapa e mais conceitos específicos, menos gerais organizados 

hierarquicamente abaixo. A estrutura hierárquica para um domínio de conhecimento 

particular também depende do contexto em que o conhecimento está sendo aplicado 

ou considerado.  

  Os autores afirmam que para o desenvolvimento de um mapa conceitual é importante 

que ele seja iniciado tomando para si uma ‘questão foco’, no sentido de que seja desenvolvido 

na busca pela construção de respostas ou para a resolução de problemas. Esses fatos devem 

ser colocados numa perspectiva que estimule o raciocínio amplo dos alunos. Assim, não se 

deseja que sejam apresentados apenas os conceitos limitados, como, por exemplo, "qual o 

quantitativo populacional da região Nordeste?", pois, certamente, teremos uma resposta muito 

resumida. Mas, se ao invés disso, questionarmos: "como o número populacional de pessoas da 

região Nordeste tem influenciado na economia da região?”, muitos serão os fatores que 
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emergirão para a produção dos mapas. O fato vai gerar espaço para que existam ligações 

cruzadas e de grande importância.  

Ligações cruzadas nos ajuda a ver como um conceito de um domínio de 

conhecimento representados no mapa está relacionado com um conceito em outro 

domínio mostrado no mapa. Na criação de novos conhecimentos, ligações cruzadas 

representam muitas vezes saltos criativos sobre a parte do conhecimento produtor. 

(NOVAK; CAÑAS, 2008, p. 2, tradução nossa)   

  Pelo que percebemos com os autores citados acima, os mapas conceituais são 

apresentados como recursos potencializadores para a demonstração do conhecimento. Isso nos 

leva a entender o que pode ter motivado Novak a pensar neles, partindo da Teoria da 

Aprendizagem Cognitiva. Consideramos pertinente registrar as principais motivações do 

pesquisador: sua crença na capacidade de apreender dos indivíduos, além da predisposição e 

da motivação deles para aprender significativamente (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 

1980). Assim, quando falamos em mapas conceituais, estamos também discutindo capacidade 

de aprender a aprender (NOVAK; GOWIN, 1984).  

 Em Novak há a relevância de que, na perspectiva da capacidades para aprender, um 

importante fator da Teoria de Ausubel, Novak e Hanesian (1980) é considerar aquilo que o 

aluno já sabe. Para ensiná-lo, é preciso considerar a prontidão da criança para a aprendizagem 

significativa, pois “[...] uma criança está pronta para a aprendizagem significativa em 

qualquer matéria de ensino na qual tenha alguns conceitos subsunçores específicos 

relevantes” (NOVAK, 1981, p. 77-78). Outro fator de igual relevância é a motivação que 

complementa esse entendimento, uma vez que a “prontidão para aprender não implica 

necessariamente na ocorrência de aprendizagem; o indivíduo deve estar também motivado 

para aprender” (NOVAK, 1981, p.78). 

Temos percebido que os mapas conceituais fomentam o que Novak e Gowin (1984) 

enfatizam sobre o papel do aluno na aprendizagem, sobretudo quando eles argumentam que 

cada indivíduo deve aprender a aprender significativamente. É nessa discussão que eles 

apresentam suas ideias e técnicas: os mapas conceituais de Novak e os diagramas de Gowin, 

além de outros recursos, como as entrevistas, que também são coerentes com a Teoria da 

Aprendizagem Cognitiva de David Ausubel. Partindo dessa premissa, os autores pensavam na 

teoria como recurso instrucional de avaliação ou de planejamento.  

Com o intuito de visualizar a representação da aprendizagem dos alunos, eles recorrem 

a recursos que dialogam com a teoria, que mostram a aprendizagem sendo construída pelo 

aluno e o conhecimento compartilhado no processo de ensino e aprendizagem. Ambos 

defendem que as crianças, até mesmo na idade pré-escolar, quando ordenado os objetos, 
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podem aprender a aprender com o recurso dos mapas conceituais. É a representação do que se 

tem estabelecido com outros conceitos que relacionam significados e os tornam familiares 

(NOVAK; GOWIN, 1984).    

Numa perspectiva dialógica do saber, os autores entendem que a relação cognitiva 

oferecida pelos mapas conceituais torna a aprendizagem compreensível e familiar para o 

aluno, tendo em mente a necessidade de um ensino que estimule o entendimento dos 

conhecimentos: aprender sobre e refletir sobre. Nesse aspecto, os mapas conceituais são 

recursos importantes, sobretudo se considerarmos a necessidade de mudança de um cenário 

que perdura há quase um século, no qual os alunos eram avaliados por ações 

comportamentais. Como afirma Moreira (2011, p. 14), "a tônica da visão de mundo 

behaviorista está nos comportamentos observáveis e mensuráveis do sujeito [...]".  

O ensino, na perspectiva da pedagogia de base tradicional, entende a aprendizagem 

como resultado de mudanças na conduta. Contrapondo-se a isso, Novak e Gowin (1984) se 

colocam contra os modelos de aprendizagem estáticos, baseados na mudança de conduta. Para 

eles, os mapas conceituais ajudam os indivíduos a refletirem sobre sua experiência e 

construírem significados novos. Para Novak e Gowin (1984), é importante ressaltar que o 

conhecimento não se descobre, ele é partilhado e pode advir de fenômenos naturais ou 

construídos pelo homem. Dessa maneira, se estabelece os conceitos como sendo a 

regularidade nos acontecimentos, as descrições de fatos e os fenômenos corroborantes à sua 

compreensão e que, ao mesmo tempo, viabiliza a sistematização do conhecimento. As 

crianças partilham conhecimentos a partir de suas observações, questionamentos e interação, 

formulando conceitos e regras de linguagem que se tornam cada vez mais elaboradas.   

Alguns fatores comumente se embaraçam quando o assunto é a demonstração do saber, 

sobretudo, quando são utilizados recursos para a identificação dos conhecimento. A 

criatividade e a inteligência são dois desses importantes fatores, visto também a relevância 

para produção de mapas conceituais. Algumas pessoas se consideram criativas, mas não tão 

inteligentes; outras se consideram inteligentes, mas não conseguem mostrar criatividade. 

Ausubel afirma que a criatividade é fundamentalmente herdada. Já Novak, por sua vez, 

discorda e afirma que: 

Minha razão básica para discordar da ênfase de Ausubel em explicar a criatividade 

humana, primordialmente em termos de fatores genéticos, é que nenhuma 

explicação de funções mentais é obtida, separando o comportamento criativo de 

outros processos cognitivos ou afetivos; genes devem atuar de alguma maneira 

explicável para produzir criatividade. Meu ponto de vista sobre comportamento 

criativo é que ele ocorre quando um indivíduo faz associações singulares entre 
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conceitos a níveis mais elevados em uma hierarquia conceitual. (NOVAK, 1981, p. 

89) 

Em resumo, a pessoa criativa tenta construir hierarquias conceituais e relações entre 

conceitos de ordem superior, pois está disposta a insistir na aprendizagem significativa 

mesmo que a mecânica seja uma boa recompensa. A pessoa inteligente, por seu turno, 

consegue com facilidade "[...] ([...] adquirir informações mecanicamente ou em baixos níveis 

de abstração conceitual) [...]" (NOVAK, 1981, p. 91). Além de criatividade e inteligência, 

outros termos geram dúvidas, achando-se que eles são equivalentes, como é o caso do 

conhecimento e da aprendizagem. 

Quando falamos em conhecimento é comum atrelar o termo à aprendizagem, como se 

ambos fossem quase o mesmo fenômeno. Mas não é!  Os autores Novak e Gowin (1984, p. 

21) os diferem afirmando que o conhecimento é partilhado, enquanto que a “[...] 

aprendizagem é pessoal e idiossincrásica [...]”, ou seja, quando estamos em sala de aula 

partilhamos conhecimento, mas a aprendizagem é uma conquista individual, se é 

idiossincrásica, portanto, não tem tempo nem modelo estabelecido, já que será conquistada ao 

longo do tempo.   

O trabalho na educação, de forma geral, torna-se singular. Como lidamos com a 

construção de aprendizagem e a partilha de conhecimentos, nessa proposição interagem os 

quatro lugares comuns, que são definidos por Schowab (1978), e citados por Novak et al. 

(2000): o professor, o aluno, o currículo e o meio, numa constante relação dialógica. A partir 

daí, o processo certamente será influenciado por fatores adversos a serem considerados, 

quando for colocado em prática o processo de ensino e aprendizagem e nele a avaliação, que é 

acrescentada por Novak como sendo o quinto lugar comum (NOVAK et al., 2000). 

Poderíamos pensar também em recursos, mediação, entre outros fatores. Ao professor, nesse 

contexto, recai o compromisso de orientar as atividades e, ao mesmo tempo, decidir sobre os 

conhecimentos a serem discutidos, além da sequência em que serão apresentados. O aluno, 

por sua vez, deve querer aprender. Nessa discussão, podemos considerar os mapas conceituais 

como recurso instrucional para o auxílio do planejamento. 

O currículo compreende o conhecimento; o meio é o espaço em que as experiências de 

aprendizagem acontecem. Em outros escritos encontramos o termo ‘governança’, que Gowin 

utilizou no ano de 1981 para representar o meio e como forma de descrever os fatores que 

controlam o significado presente na experiência de educar (NOVAK; GOWIN, 1984). Nesse 

complexo é preciso analisar o indivíduo, ou melhor, o aluno com sua particularidade e, 

principalmente, no uso da linguagem que faz na busca por conhecimento. É importante 
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destacar o desempenho da “[...] linguagem no intercâmbio de informações [...]”, este é um dos 

fatores determinantes ao uso dos mapas conceituais, a linguagem ou comunicação dos 

conceitos (NOVAK; GOWIN, 1984, p. 34).  

Outro ponto de destaque é o pensamento reflexivo como uma característica do aluno 

que corresponde ao cerne da produção e à análise dos mapas conceituais, visto que é o 

substrato para o alcance da melhor relação conceitual. A prática do pensamento reflexivo 

retoma os princípios da meta-aprendizagem, que conduz ao novo sentido de aprender com 

responsabilidade ao próprio aprendizado, tanto pelo aluno como pelo professor.  

Os mapas de conceitos contribuem para a demonstração de concepções alternativas, ou 

falsas ligações entre conceitos que são causadas por ausência de ideias-chave. Com eles, se 

revela a negociação de significados cognitivos, no tocante a que "Aprender o significado de 

um conhecimento implica dialogar, trocar, compartilhar, e por vezes estabelecer 

compromissos" (NOVAK; GOWIN, 1984, p. 36). Essa negociação favorece ao estudante 

perceber ambiguidade nos temas estudados, cabendo ao professor orientar no esclarecimento.  

Os mapas conceituais são uteis para os professores organizarem os significados e 

negociá-los com os alunos, o que derruba a ideia de que os saberes são estáticos e que a 

formação está relacionada à transmissão de conteúdos. Em se tratando da governança, ou seja, 

o meio e seus fatores de imposição para o processo de ensino e aprendizagem, os mapas 

conceituais servirão de alternativa para a demonstração do pensamento livre, além de 

colaborar no entendimento do papel tanto do professor, como do aluno, nesse processo, o que 

contribui também para a partilha de significados.   

Novak e Gowin (1984, p. 39) também consideram os mapas conceituais em uma 

perspectiva avaliativa, em que apontam o recurso na "[...] melhoria das técnicas de avaliação 

[...]”, sobretudo aquelas que se aplicam na investigação dos conhecimentos prévios dos 

alunos, como também no processo de diferenciação progressiva e reconciliação integrativa 

dos saberes. Duas perspectivas são cuidadas quando se objetiva ajudar os estudantes aprender 

a aprender. A primeira é colaborar para que eles vejam "[...] a natureza e o papel dos conceitos 

[...]" e a segunda é orientar os estudantes a retirar dos materiais de estudo de termos 

específicos e "[...] identificar relações entre esses conceitos" (NOVAK; GOWIN, 1984, p. 40). 

Os fatores são externados na produção dos mapas.  

Os mapas conceituais podem ser classificados quanto às proposições que apresentam, 

as quais podem ser observadas a partir de questões como: "a relação de significado entre dois 

conceitos é indicada pela linha que os une e pela(s) palavra(s) de ligação correspondentes? e a 

relação é válida?” (NOVAK; GOWIN, 1984, p. 52).  Também podem ser classificados quanto 
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à hierarquia, verificada na presença ou ausência de conceitos mais específicos e menos gerais 

que o conceito acima dele. As relações cruzadas aparecem como um critério válido, quando se 

observa a classificação dos mapas e podem ser percebidas mediante questões como: "O mapa 

revela ligações significativas entre um segmento da hierarquia conceptual e outro segmento? 

Será que a relação que se mostra é significativa e válida?” (NOVAK; GOWIN, 1984, p. 52). 

Por fim, os exemplos também devem ser considerados como critérios de classificação. Eles 

devem ser acontecimentos ou objetos concretos, que retratem de fatos e colaborem para tornar 

mais claro os conceitos relacionados e ficam na base dos mapas (NOVAK; GOWIN, 1984).  

Apesar de estarmos caminhando para uma melhor caracterização dos mapas 

conceituais, isso não significa que podemos supor a existência de um modelo elaborado. Não 

há nada mais impactante afetivamente para o estimulo à aprendizagem significativa do que a 

valorização dos êxitos alcançados (NOVAK; GOWIN, 1984). Essa ideia não pode deturpar os 

fatos, ou seja, por um lado exigir uniformidade na elaboração do mapa e, por outro, abrir mão 

de fatores essenciais, como a hierarquia e a ligação entre os conceitos no momento de propor 

e classificar os mapas. Também é importante perceber e buscar a sensibilidade ao utilizar este 

recurso.  

Moreira (2009, p. 7) considera que “Na medida em que os alunos utilizarem mapas 

conceituais para integrar, reconciliar e diferenciar conceitos [...]” estarão utilizando como um 

recurso ao ensino e para a sua aprendizagem. Concordamos com as ideias do autor, uma vez 

que ele alerta para a utilização adequada do mapeamento. É preciso reconhecer o potencial 

dos mapas na avaliação dos alunos, embora hajam dificuldades que recaem em elaborações 

confusas, como a ausência de ideias-chave, termos desconexos e que não possuem ligação 

com o conceito geral. E isso pode confundir também quem os avalia. Outro fator que contribui 

para as dificuldades de avaliação e utilização dos mapas é a busca por linearidade na hora de 

sua construção. Nesse momento, é preciso que o aluno consiga atribuir conceitos que vão dos 

mais amplos aos mais específicos e, principalmente, mostrá-los através de sua compreensão, 

ou seja, sua capacidade de sistematização dos conteúdos. 

Moreira (2009) chama atenção para pontos como: integração, reconciliação e 

diferenciação dos conceitos e tira a ideia rígida de elaboração como processo mecânico, ao 

passo que reflete os pontos importantes para a demonstração cognitiva do aprendiz. Nesse 

contexto, a utilização dos mapas contribuem não apenas para a avaliação ou classificação, mas 

para todo processo de ensino e aprendizagem, que deve refletir o conhecimento, as 

dificuldades e servir de orientação para melhores estratégias no ensino.  
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Dos fatores relevantes para a utilização dos mapas conceituais é destaque a sua 

capacidade de comunicação escrita dos conceitos que serão postos no mapa. Nesse caso, o 

mapa conceitual deve externar a "[...] organização conceitual que o aprendiz atribui de um 

dado conhecimento" (MOREIRA, 2009, p. 7). O autor ressalta a necessidade da demonstração 

da organização conceitual e, nesse sentido, é revelado não só o que há de congruência 

estabelecida na estrutura cognitiva do aluno, mas também as divergências conceituais, que são 

fatores importantes para o processo de autoanálise da aprendizagem, a meta-aprendizagem.  

Moreira (2009) chama atenção para utilização do mapeamento conceitual como 

estratégia para a organização cognitiva. Diz ele que é necessário alertar para as dificuldades 

do aluno na sistematização do conhecimento e, por conseguinte, expressá-lo através da 

escrita. Contudo, torna-se importante trabalhar as habilidades de escrita, uma vez que esta é 

uma das competências que deve ser desenvolvida ao longo do processo de ensino e 

aprendizagem. Retomamos, pois, à necessidade de utilizar recursos que desenvolvam a 

competência oral e escrita. No caso, a aplicação de mapas conceituais torna-se um recurso que 

coaduna com o entendimento daquilo que está sendo abordado e estudado e a possibilidade de 

reorganizar a compreensão de dado conhecimento a partir da linguagem, escrita e 

comunicação das ideias.   

Sobre as competências linguísticas consideradas essencialmente relevantes para a 

aprendizagem significativa (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980), Machado (2012, p. 

277) afirma que "[...] a escola tem ficado aquém, exercendo mais censura e controle do que 

incentivo” à leitura e à escrita que não podem ser desconsideradas na produção dos mapas 

conceituais. Esse descompasso entre o essencial, que é a compreensão dos conteúdos, e os 

fatores que influenciam na exigência da atribuição de escores têm deixado competências 

como a linguagem e a capacidade interpretativa de lado, num processo de reprodução que os 

autores têm se colocado contrários. Considerando a aprendizagem significativa, o aluno não 

só adquire o saber, mas consegue comunicá-lo a partir da apropriação dos seus significados. 

Não obstante, a compreensão e a articulação conceitual dos conteúdos tendem a serem vistos 

na utilização dos mapas conceituais e podem vir refletidos em sua elaboração.  

Segundo Novak e Gowin (1984), a articulação conceitual está nos mapas conceituais 

como ligações cruzadas e na hierarquização dos conceitos. Já a compreensão dos conteúdos 

permite uma melhor confecção e a má compreensão reflete na ausência de conhecimento, 

causado por alguma distorção ocorrida durante o processo de ensino e aprendizagem, ou 

mesmo pela insuficiência de conhecimento sobre o que está sendo abordado (AUSUBEL; 

NOVAK; HANESIAN, 1980). 
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Quanto à seleção e à elaboração do currículo, eles se configuram como um dos 

caminhos para se repensar a instrução e justificar as distorções conceituais e a arbitrariedade 

na assimilação conceitual. Para Novak (1981, p. 125-126): 

Quaisquer decisões arbitrárias de planejamento de currículo que dizem respeito à 

sequência de conceitos a ser apresentados podem resultar em alternativas 

instrucionais indesejadas ou não motivadoras e, reciprocamente, decisões arbitrárias 

sobre tópicos ou atividades em planejamento de currículo podem remover toda 

chance de diferenciação de conceitos ou reconciliação integrativa. 

Ao tratarmos da autonomia dos alunos em relação ao processo de aprendizagem, Souza 

e Boruchovitch (2010, p. 209) consideram que "A autorregulação combina com os mapas 

conceituais, quer quando empreendidos como estratégia de ensino, quer quando postos a 

serviço da avaliação formativa". Desse modo, não podemos pensar no uso dos mapas 

conceituais como recurso imediatista, para sanar os problemas do ensino e da aprendizagem. 

Ele deve ser utilizado como uma possibilidade a longo prazo.  

Mapas conceituais, não raramente, são confundidos com organogramas. Isso ocorre em 

função desses últimos também apresentarem relações hierárquicas, além de unidades 

administrativas ou funções, e seus esquemas misturarem conceitos, exemplos e proposições. 

Os mapas conceituais, por sua vez, têm conceitos e proposições concisas, mostram a relação 

hierárquica de subordinação entre os mesmos e ideias principais, ou seja, realçam visualmente 

tanto as relações hierárquicas entre os conceitos quanto as ligações cruzadas entre grupos de 

conceitos e proposições (NOVAK; GOWIN, 1984). Moreira (2006) faz menção a outros 

exemplos de recursos que podem ser confundidos com os mapas conceituais:  

Quadros sinópticos: em geral são quadros classificatórios, organizacionais, 

bidimensionais estruturados em colunas e filas, devidamente rotulados, formando 

células a serem preenchidas com distintos tipos de informação [...]. 

Diagramas de chaves: são diagramas classificatórios, [...], que privilegiam relações 

de inclusão.  

Diagramas de árvore: são também diagramas que privilegiam relações de inclusão, 

porém em uma estrutura arbórea como a exemplificada [...]. 

Organogramas: são diagramas organizacionais que refletem hierarquias de poder 

em uma empresa, uma instituição, um país [...]. (MOREIRA, 2006, p.48, 49, 50, 51, 

grifo na fonte) 

Conforme citação acima, os quadros sinópticos, que são quadros classificatórios, 

estruturados em colunas e filas, diferem-se dos mapas conceituais, que não se apresentam 

como quadros propriamente ditos e não apresentam esse tipo de estrutura. Já os diagramas de 

chaves são também diagramas classificatórios, com diferença dos mapas, sobretudo, quando 
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incluem e não hierarquizam os conceitos. Essas diferenças, aparentemente sutis, é que 

distinguem os recursos, mas há outros elementos como:  

Fluxogramas: representações gráficas do processo que segue a informação em um 

programa; habitualmente utilizados em informática na fase de desenvolvimento de 

aplicativos.  

Redes semânticas: são representações de conhecimento, usadas em ciência 

cognitiva, que contêm nodos rotulados que correspondem a objetos, conceitos ou 

eventos e ligações que são rotuladas e dirigidas.  

Mapas mentais: são associações livres de palavras, imagens, cores, números, 

enfim, tudo o que vier à mente do sujeito a partir de um estímulo inicial. Qualquer 

mapa mental é potencialmente infinito. A mente humana é capaz de associar 

qualquer coisa com qualquer outra coisa. É essa capacidade que se reflete nos mapas 

mentais (MOREIRA, 2006, p. 53, 55, 56, grifo na fonte).  

Nosso propósito em mostrar a diferença entre os recursos não é apenas no intuito de 

indicar a diversidade, mas revelar, como afirma Moreira (2006), a interferência que eles 

fazem na metodologia quando são utilizados, assim como os objetivos de sua aplicação. Entre 

os recursos existentes os mapas mentais tendem a ser os mais confundidos com os mapas de 

conceitos, visto não apenas a estrutura ser parecida, mas a própria denominação sugerir 

confusão. Entretanto, há um distanciamento entre eles. Os mapas conceituais são formados 

por conceitos e Moreira (1997, p. 1) nos ajuda a entender essa diferença ao frisar que, estes 

últimos, "[...] não devem ser confundidos com mapas mentais que são livres, associacionistas, 

não se ocupam de relações entre conceitos, incluem coisas que não são conceitos e não estão 

organizados hierarquicamente". 

   

4.1 MAPAS CONCEITUAIS COMO RECURSO AO ENSINO DE CIÊNCIAS E PARA O 

PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

  

Apresentamos os mapas conceituais tanto como recurso para o ensino de ciências 

como para o planejamento e organização curricular. O trabalho com mapa conceitual 

representa uma proposta importante para o ensino de ciências, sobretudo se pensarmos na 

aprendizagem cognitiva e nos recursos que a potencializam em sala de aula. Quando 

refletimos a partir de suas possibilidades e, ao mesmo tempo, flexibilidade, sem 

necessariamente quebrar suas proposições, visto a semelhança com outros recursos, surgem 

algumas dúvidas sobre como é possível utilizá-los. Isso também se justifica, visto a gama de 

recursos que se assemelham e a sua abordagem qualitativa, que gera as dificuldades de 

utilização e análise.  

A gama de recursos, como os mapas conceituais, mapas mentais e diagramas, assim 

como as tecnologias, podem servir para o processo de ensino e aprendizagem e o professor 
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pode utilizá-los para despertar a atenção dos alunos. Entretanto, quando se visa a 

aprendizagem significativa apontamos o uso dos mapas conceituais, uma vez que eles 

colocam o estudante no centro do processo, tornando-o autor de sua aprendizagem. Este é um 

fator que estimula e incentiva a sua participação, além daqueles que Novak (1981) considera 

concomitantes da aprendizagem cognitiva que são as experiências emocionais. Para Novak 

(1981), na aprendizagem cognitiva é importante considerar a presença dos fatores emocionais, 

fator estruturante que o autor dedica à aprendizagem, além de outros fatores como: 

1. Ambiente de aprendizagem. Uma sala confortável, com decoração atraente e 

boa acústica ajuda bastante.  

2. Oportunidades para associação humana. Embora a aprendizagem cognitiva seja, 

necessariamente, um fenômeno individual, as fontes mais ricas de experiência 

emocional resultam de associações humanas.  

3. Avaliação do crescimento afetivo. Nossas práticas de avaliação são 

reconhecidas pelos alunos como os determinantes reais do que conta em um 

programa instrucional. (NOVAK, 1981, p. 132, 134) 

O mapa conceitual possibilita aos alunos o estimulo à reflexão, à autoavaliação e à 

autonomia, e não apenas a reproduzir modelos já existentes. Os recursos que não geram 

conflito de ideias, e que não oferecem possibilidades de pensar a prática, estabelecem um 

ambiente que privilegia a aprendizagem mecânica, em que não há esforço cognitivo para 

utilização do recurso. No caso dos mapas de conceitos, quando pensados para a promoção da 

aprendizagem significativa há o inverso: a criação idiossincrásica. “Todavia, mapas 

conceituais – tanto do aluno como do professor – têm significados pessoais" (MOREIRA, 

2009, p. 9). Dessa maneira, concluímos que, mesmo em sua reelaboração o aluno estará 

questionando e dialogando com o conhecimento.  

É preciso reconhecer que, ainda que disponha de materiais potencialmente 

significativos o aluno terá sob eles o poder de modificar sua aprendizagem, estimulado por 

seus interesses próprios, o que conduzirá o processo de aprendizagem em aprender 

mecanicamente ou significativamente, de acordo com a disposição pessoal posta pelo aluno. 

Mesmo que sejam os mapas conceituais potencializadores ao processo de ensino e para a 

aprendizagem, os alunos podem utilizá-los mecanicamente, se não for colocado interesse em 

aprender significativamente (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980). 

Moreira (2009) apresenta a característica central do mapeamento conceitual, que é a 

produção pessoal, mas que não anula a importância de um processo de construção 

colaborativa.  Nesse caso, dois fatores são importantes a serem destacados. O primeiro é que a 

elaboração deve ser pessoal. Sobre isso, explicações orais ou escritas facilitam muito ao 

professor para perceber as evidencias de aprendizagem significativa. O segundo fator é quanto 
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a importância de partilhar conhecimento, pois, como relatado anteriormente, o conhecimento 

precisa ser compartilhado. 

Outro aspecto que se realça nos mapas conceituais é o visual. Ele também contribui 

para facilitar a aprendizagem, ao mesmo tempo que chama a atenção do aluno, uma vez que 

envolve “Iconic o armazenamento de imagens de cenas que encontramos, pessoas que 

encontramos, fotos, e uma série de outros imagens” (NOVAK; CAÑAS, p. 8, 2008, tradução 

nossa). Essas aplicações precisam ser pensadas e objetivadas em benefício do ensino e 

aprendizagem. 

Os mapas conceituais apresentam flexibilidade de aplicação no âmbito escolar. Como 

diz Moreira (1997, p.3) podemos elaborar "[...] um mapa conceitual para uma única aula, para 

uma unidade de estudo, para um curso ou, até mesmo, para um programa educacional 

completo". Esse aspecto traduz a utilidade dos mapas conceituais para o planejamento 

curricular do professor. 

Embora os mapas conceituais sejam de grande importância para a aprendizagem, não 

se pode pensar neles sem considerar fatores de base. Um desses fatores, como ressaltam 

Ausubel, Novak e Hanesian (1980), é que, para que haja uma contribuição efetiva no processo 

de aprendizagem, aconteça a disposição do aluno em aprender. Por isso, não conseguir 

realizar determinada atividade pode gerar dificuldades consideráveis na assimilação da 

informação, não ocorrendo a ancoragem dos conceitos novos aos já existentes na 

compreensão do aluno. O recurso só terá utilidade quando o aluno tiver interesse por ele, já 

que, nesse caso, os mapas serão resultados da sua ação.   

Como vantagem na utilização dos mapas conceituais, Moreira (2006) faz referência à 

sua utilização para a demonstração da estrutura conceitual de uma disciplina ou parte dela. O 

autor mostra a diferença entre os conceitos de uma dada disciplina, que vai dos mais amplos 

aos mais específicos, e que proporciona uma visão integradora de determinado assunto. Como 

desvantagem ele considera que:  

1. se o mapa não tem significado para os alunos, eles podem encará-lo como algo 

mais a ser memorizado; 2. os mapas podem ser muito complexos ou confusos e 

dificultar a aprendizagem e retenção, ao invés de facilitá-las; 3. a habilidade dos 

alunos em construir suas próprias hierarquias conceituais pode ficar inibida em 

função de já receberem prontas as estruturas propostas pelo professor (segundo sua 

própria percepção e preferência). (MOREIRA, 2006, p.17). 

Moreira (2006) nos alerta que é preciso cuidado ao propor atividades em sala de aula e, 

sobretudo, quando elas são intermediadas por recursos. É preciso perceber a realidade de cada 

caso especificamente, pois não basta apenas direcionar; é preciso unir os elementos contidos 
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na “bagagem” dos alunos para que haja aprendizagem com significação. Isso certamente torna 

o processo mais dinâmico e leve. Nesse contexto, iniciar a aula apresentando uma relação 

dialética entre professor, aluno, conhecimento, contexto e avaliação configura um continuo do 

processo. Essas indicações condicionam o planejamento e organização curricular e 

pedagógica dos professores. Utilizar os mapas, afim de separar o essencial do secundário, é 

também uma tarefa que pode ser conduzida com o auxílio dos mapas conceituais. 

Aproveitar os mapas conceituais como instrumentos potencializadores no ensino de 

ciências é um desafio, assim como o próprio trabalho educativo de modo geral, que começa 

com a deficiência na formação do professor, como aponta Gil-Pérez e Carvalho (2006, p.14) 

quando dizem: "[...] professores de Ciências, não só carecemos de uma formação adequada, 

mas não somos sequer conscientes das nossas insuficiências”. O trabalho em sala de aula 

requer um refinamento didático. Em especial quando a proposta é levar para os alunos algo 

que vise potencializar o ensino dos conteúdos, não basta ter boas ideias, mas fazê-las de modo 

racional, compreendendo todas as possíveis dificuldades e possibilidades.  

Em meio às dificuldades e possibilidades das práticas pedagógicas de sala de aula, 

fazer emergir os saberes que os alunos já possuem talvez seja uma das mais desafiadoras 

ações da educação. Nesse sentido, a atuação do professor se torna o principal desafio, o que 

leva a necessária busca do conhecimento que dê suporte para dinamizar os conteúdos aos 

saberes prévios dos alunos e, ao mesmo tempo, façam refletir sobre o processo para um bom 

relacionamento com os instrumentos trazidos para as aulas. O professor precisa ter 

conhecimento dos conteúdos a ser ensinados, para que haja harmonia entre potencialidade do 

recurso e os objetivos do conteúdo a ser tratado, já que “[...] uma falta de conhecimentos 

científicos constitui a principal dificuldade para que os professores afetados se envolvam em 

atividades inovadoras” (GIL-PÉREZ; CARVALHO, 2006, p. 21, grifo na fonte). A reflexão 

crítica sobre o processo de ensino e de aprendizagem servirá de base para a tomada de 

decisão, assim como para conduzir o processo educativo.  

As concepções dos docentes sobre a ciência seriam, pois, expressões dessa visão 

comum que os professores de ciências aceitariam implicitamente devido à falta de 

reflexão crítica e a uma educação científica que se limita, com frequência, a uma 

simples transmissão de conhecimentos já elaborados – retórica de conclusões. (GIL-

PÉREZ et al., 2001, p. 135)  

Por outro lado, a falta de reflexão e a visão baseada no senso comum comprometem a 

ação dos professores na orientação dos recursos a serem utilizados. No caso dos mapas 

conceituais, se não há reflexão de como pode acontecer sua inserção em sala de aula, quais 

suas vantagens e desvantagens e, sobretudo, as orientações sobre seu uso, pode ocorrer 
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naquilo que Moreira (2006) alerta como sendo a distorção do que seria o mapa conceitual, por 

consequência, não serão atingidos os objetivos de sua utilização.   

O emprego de mapas conceituais representa uma interessante iniciativa às aulas de 

ciências, que são, na maioria das vezes, marcadas por uma prática de ensino teórica dos 

conteúdos. Pensando no contexto da educação, nas necessidades e realidade do aluno do 

século XXI, nos deparamos com a possibilidade de imprimir um caráter reflexivo ao processo 

de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, recorremos a Souza e Boruchovitch (2010, p. 205), 

uma vez que eles sugerem que os mapas conceituais:  

[...] (a) reduzem as preocupações referentes ao ensinar face ao compromisso com a 

promoção de condições e oportunidades para que os alunos aprendam; (b) 

possibilitam o rompimento com a ‘pedagogia magistral’ e a assunção de uma 

pedagogia disposta a respeitar a lógica do educando e a favorecer o 

desenvolvimento de sua autonomia; (c) predispõem para o trabalho coletivo e 

colaborativo, no decorrer do qual é fundamental negociar compreensões e 

significados; (d) valorizam os conhecimentos prévios enquanto fundamento para a 

apropriação e/ou ampliação de conceitos; (e) evidenciam a diferenciação progressiva 

e a reconciliação integrativa processadas pelo aprendente; (f) ampliam a 

possibilidade de os estudantes se valerem de recursos pessoais favoráveis para 

refletir e compreender seus percursos de aprendizagem; (g) favorecem a consecução 

de aprendizagem autorregulada.   

O uso dos mapas conceituais pelo professor, como mostra Ruiz-Moreno et al. (2007), 

pode servir para apresentar o conteúdo, realizar sínteses ou avaliar os saberes prévios dos 

alunos. O conjunto faz parte de seu planejamento e organização curricular. Isso servirá de 

base para as elaborações particulares dos alunos, mas é preciso fazer uso de facilitadores 

assim como elaborar com clareza os passos, para não deixá-los em dúvida com os conceitos, 

que precisam estar bem estruturados e organizados de forma a ser possível o entendimento no 

decorrer da leitura. O uso dos mapas conceituais pelos professores precisa ser claro, atrativo e 

favorecer à uma boa comunicação, quando usados para exposição de uma aula.  

Outro aspecto relevante diz respeito ao uso dos mapas pelos alunos na produção e 

demonstração do saber. Este é um dado que requer maior atenção dos professores, pois eles 

precisam estar atentos para incentivá-los nas produções, de modo que sua organização esteja 

representada e o mapa seja autoral: sempre respeitando o desenvolvimento dos alunos. Há 

ainda de se considerar o aspecto da elaboração partilhada, que é compreendida como uma 

técnica de trabalho em grupo e que estimula e incentiva a criticidade dos alunos, além da 

ajuda mútua, em que eles constroem os novos saberes, partilhando conhecimentos. Nesse 

processo, a linguagem mais uma vez é destacada como fator determinante para a 

aprendizagem significativa, visto que a comunicação é um potencializador crucial 
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(AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980). Sobre isso, Moreira (1997, p. 2) complementa 

que "Mapas conceituais devem ser explicados por quem os faz [...]”.  

É necessário, de acordo com Moreira (1997), a participação ativa quando se utiliza os 

mapas conceituais. Isso deve ter início já no processo de elaboração e precisa se estender até a 

comunicação das ideias. Para tanto, aluno e professor devem participar concisamente. Os 

mapas conceituais, como já havíamos citado, também são excelentes ferramentas para a 

consecução do currículo, e, sobre isso, Silva et al. (2011, p. 2) afirma: "[...] Os mapas 

conceituais são empregados no auxílio da organização docente e discente para interação 

coerente sobre os conjuntos de conceitos que forma um conteúdo letivo”. Em síntese, esses 

instrumentos podem ser importantes desde a base do ensino, quando são pensados e 

organizados os conteúdos, até sua execução em sala de aula.  

  Outra característica dos mapas conceituais para a análise e construção do currículo é 

no auxílio e "[...] distinção entre conteúdo curricular e conteúdo instrumental”. Em outras 

palavras, entre o conteúdo a ser aprendido e o que conduzirá a aprendizagem (MOREIRA, 

2006, p. 26). Além disso, Tavares e Luna (2003, p. 3) apontam serem os mapas conceituais 

importantes para “Organizar o currículo em uma sequência lógica de conceitos”. Segundo os 

autores, ao mesmo tempo, isso corrobora para a compreensão clara daquilo que vai ser 

trabalhado hierarquicamente, a partir de relevâncias significativas externadas nos mapas. Já 

no tocante à sua elaboração, deve ser seguidos os princípios organizacionais relatados por 

Novak e Cañas (2008, p. 28, tradução nossa) para melhor entendê-los.  

[...] no planejamento curricular, precisamos construir um ‘mapa macro’ global 

mostrando as principais ideias que pretendem apresentar no todo. Naturalmente, ou 

em todo um currículo, e também mais específicas mapas ‘micro’ para mostrar a 

estrutura de conhecimento para um segmento muito específico do programa de 

instrução.  

  A organização curricular apresentada pelos autores, mais precisamente na elaboração 

utilizando o mapa conceitual, exige do professor criticidade com relação à seleção dos 

conteúdos, sobretudo, quando sua triagem e elaboração visam à disseminação de 

aprendizagem com maior autonomia e clareza para quem aprende. Isso é justificado também 

no que relata Novak e Cañas (2008, p. 28, tradução nossa), ao indicarem: "Usando mapas 

conceituais no planejamento de um currículo ou instrução sobre um tema específico ajuda a 

fazer a instrução ‘conceitualmente transparente’ para os alunos”.  
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4.2 MAPAS CONCEITUAIS COMO RECURSO DE AVALIAÇÃO  

 

Além de ser um importante recurso para o desenvolvimento do processo de ensino e a 

aprendizagem, planejamento e organização curricular, o mapa conceitual também pode ser 

utilizado na prática da avaliação, pois em sua estruturação e elaboração o aluno recorre a 

arrumações, desmanches, reelaboração e frequente aperfeiçoamento. Sobre isso, Ruiz-Moreno 

et al. (2007, p. 461) afirma que ele, quando utilizado como instrumento de avaliação da 

aprendizagem, "[...] revela aspectos cognitivos, atitudinais e procedimentais do educando, 

considerando que, no seu processo de elaboração, interagem aspectos motivacionais 

integrados à capacidade de pensar e atuar".  

Já como recurso de avaliação, o mapa conceitual precisa estar em frequente discurso e 

análise; não pode ser fruto apenas de ensaios. Ao educador, cabe proceder com a orientação, 

sobretudo para o esclarecimento de dúvidas. Durante o processo da avaliação, os alunos 

percebem seus avanços, suas incoerências e seus erros. Dessa forma, não necessariamente 

caberá ao professor o papel de classificar, nem de cancelar determinadas elaborações 

realizadas pelos alunos, mas perceber como estão organizados os conceitos dos mapas 

avaliativos e intervir. Esse é um processo que correrá para o aperfeiçoamento, e não em prol 

de um saber pronto e acabado. É importante, pois, atentar ao que Souza e Boruchovitch (2010, 

p. 214) alertam:  

Estratégia de ensino/aprendizagem e ferramenta avaliativa, os mapas conceituais 

atendem à exigência de voltar os olhos para o que já foi, no intuito de aferir o quanto 

já se avançou em direção ao almejado. Afinal, o passado revela as superações e 

confere – quiçá – forças e vontade de seguir em frente, na expectativa e na certeza 

de surpresas inerentes ao inesperado que é aprender.  

Na produção dos mapas conceituais, os alunos perceberão as proposições conceituais e 

as mudanças em sua estrutura. Como revela Moreira (2006, p. 19), o uso desse recurso é 

importante “[...] não só como auxiliares na determinação do conhecimento prévio do aluno 

(ou seja, antes da instrução), mas também para investigar mudanças em sua estrutura 

cognitiva durante a instrução”. Por conseguinte, podemos considerar a existência de um 

instrumento avaliativo que não se baseia na exclusão, mas no processo construtivo do saber, 

em que os erros também são considerados, não sendo reconhecidos como incompreensão, mas 

possíveis desorganizações cognitivas, enquanto que os acertos são preparações para os novos 

conhecimentos. De acordo com Santos e Costa (2011, p. 12):  
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No que diz respeito ao seu uso como ferramenta avaliativa ele pode ajudar a 

identificar as dificuldades e êxitos com relação ao conteúdo estudado e, ao mesmo 

tempo, possibilitar um feedback; contribuir para a reflexão sobre temas abordados e 

fazer do momento avaliativo um momento também de aprendizagem.   

Essa ideia de erro e acerto como aspectos excludentes é característica das teorias de 

aprendizagem que não consideram o contexto da vivência dos alunos. Trata-se de uma visão 

em que os conteúdos são concebidos de maneira rígida e inflexível, sem que haja uma análise 

crítica deles. Sobre isso Moreira, Caballero e Rodríguez (1997, p. 18) ressaltam a importância 

de uma análise crítica do conteúdo a ser ensinado. Segundo os autores, “A análise crítica da 

matéria de ensino deve ser feita pensando no aprendiz. De nada adianta o conteúdo ter boa 

organização lógica, cronológica e epistemológica, e não ser psicologicamente aprendível”. 

Essa indicação para a análise crítica do material a ser ensinado reflete, da mesma maneira, na 

importância de agregar os mapas conceituais ao planejamento curricular. 

O professor precisa considerar todo o processo, e não apenas algumas partes dele, além 

de estar sempre alerta ao inesperado, pois no processo de ensino e aprendizagem nem sempre 

é possível prevê os resultados. Os mapas conceituais são indicadores, mas o processo é feito 

por meio de descobertas, a partir da relação entre experiências vividas, conhecimentos já 

partilhados e novos saberes. Novak e Cañas (2008, p. 11, tradução nossa) destacam a 

importância na dedicação e no compromisso do aluno. Sobre os alunos, que lutam para criar 

bons mapas conceituais, os autores comentam que "[...] são eles próprios envolvidos em um 

processo criativo, e isso pode ser um desafio, especialmente para os alunos que têm e passou a 

maior parte de sua vida aprendendo de cor”.  

Sobre a avaliação, é importante considerar o que definem Ausubel, Novak e Hanesian 

(1980, p. 502). Eles alertam que sobre “O principal objetivo da avaliação é vigiar a 

aprendizagem dos alunos - se constituir uma verificação objetiva tanto do seu progresso como 

dos seus rendimentos finais [...]”. Assim, ao depender do observado o professor terá subsídios 

suficiente para “[...] instituir medida emendativas adequadas [...]" (AUSUBEL; NOVAK; 

HANESIAN, 1980, p. 502). Não obstante, o processo avaliativo requer alguns cuidados. E, 

sobre isso, Novak (1981, p. 157) ensina:  

Em educação, técnicas de avaliação muitas vezes destroem o que poderia ter sido 

um bom programa instrucional. Um currículo centrado em conceitos de uma certa 

área, com exemplos e atividades ilustrativos cuidadosamente escolhidos, tem 

potencial para a aprendizagem significativa de importantes conceitos e de relações 

entre conceitos. Entretanto, se a única avaliação for tradicional teste feito pelo 

professor, que requer apenas a lembrança mecânica de fatos específicos, os alunos 

rapidamente ajustam seus padrões de estudo, e a maioria acaba não adquirindo a 

estrutura conceitual que ficou enterrada no programa. 
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No caso dos mapas conceituais, seu uso é acima de tudo um caminho traçado sem uma 

precisão ou uma regra que os padronizem e os determinem. Não há necessariamente como o 

professor prever de onde o aluno irá iniciar, nem com o que, ao final, ele irá se deparar. Isso 

torna compreensível a construção do conhecimento, que é permeada por múltiplas facetas. 

Acontece de forma individual, pois cada um capta de forma diferente o que vivencia. Assim, a 

sua aprendizagem, que é idiossincrásica, não terá como ser determinada nem quantificada. Os 

mapas são instrumentos particulares, o que não impede a ocorrência de uma produção 

coletiva, mas sua essência é mostrar o que o aluno sabe. No processo avaliativo é importante 

ter maior atenção no encorajamento dos estudantes, para que eles não se sintam inferiores a 

suas capacidades, que devem ser valorizadas e vistas como um processo de aperfeiçoamento, 

nunca como um fim em si mesmo.   

A avalição a partir dos mapas conceituais, segundo a teoria cognitiva de Ausubel 

(1978, 1980, 2003), pode ser ancorada em três princípios, segundo os autores Novak; Gowin 

(1984): levar em consideração a estrutura cognitiva do aluno e sua organização hierárquica, 

em que pode se observar a relação entre os conceitos dos mais gerais aos mais específicos; 

quanto a diferenciação progressiva que submete ao reconhecimento de maior ou menor 

abrangência entre os conceitos, estabelecendo cada vez mais relações proporcionais com 

outros conceitos; e o terceiro é a reconciliação integradora que ocorre quando conceitos se 

relacionam formando novos significados, afim de solucionar problemas de significado entre 

conceitos anteriormente adquiridos.   

Vale salientar que “[...] nunca se deve esperar que o aluno apresente na avaliação o 

mapa conceitual ‘correto’ de um certo conteúdo. Isso não existe” (MOREIRA, 1997, p. 7). 

Para Novak e Cañas (2008, p. 14, tradução nossa), "[...] os mapas conceituais não são apenas 

uma ferramenta poderosa para a captura, o que representa, e arquivo de conhecimento dos 

indivíduos, mas também uma ferramenta poderosa para criar novo conhecimento". Esses 

fatores servem de orientação na hora de avaliar, como também na utilização dos mapas 

conceituais para outras finalidades, nas quais, em primeiro lugar, deve-se considerar as 

variáveis (aluno, contexto e relação professor e aluno, entre outros fatores) e, em segundo, o 

conhecimento em construção. Assim, ainda de acordo com esses autores, nem haverá um 

mapa padrão, nem um acabado.  

Quando pensamos nessas ideias, sobretudo no aspecto cognitivo, é preciso reconhecer 

que nenhum mapa conceitual é perfeito, nem chegaremos à perfeição utilizando normas nem 

roteiros. Somente consideramos que alguns critérios são necessários para elucidar 

observações sobre as hierarquias conceituais, mas que nem sempre os escores serão justos em 
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uma avaliação que precisa ocorrer de forma estritamente qualitativa. Sobre isso, Souza e 

Boruchovitch (2010, p. 213) afirmam que:  

Os mapas conceituais configuram-se excelente estratégia de ensino/ aprendizagem, 

bem como ótima ferramenta avaliativa, uma vez que, no curso de sua estruturação e 

reestruturação, manifestam-se conflitos cognitivos e espaços para a tomada de 

consciência sobre discrepâncias, problemas, dificuldades, erros – que, quando 

analisados, confrontados, discutidos, explorados, apresentam-se como espaços de 

avanços, superações e, por que não, de autorregulações.  

Na intenção de averiguar os conceitos e suas hierarquias, duas questões são 

norteadoras: “[...] quais os conceitos que conhecemos e que são relevantes? e quais as relações 

entre conceitos de ordem superior e de ordem inferior que são relevantes para este tópico de 

estudo?” (NOVAK; GOWIN, 1984, p. 114). Com base nessas questões, a avaliação dos 

mapas conceituais conduzirá para a compreensão do engrandecimento do saber construído 

pelo aluno. Sua evolução reside em termos conceituais e na busca de formação continua, 

sobretudo quando eles produzem os mapas. Quando isso ocorre há a capacidade de criar 

diferentes formas de relação entre os conceitos. Isso é positivo para a aprendizagem, pois 

também coloca em plano o princípio de Ausubel, da diferenciação progressiva, que considera 

o processo de aprendizagem significativa e que ocorre continuamente quando os conceitos 

adquirem maior significação a partir do estabelecimento de novas relações. A isso ele 

denomina de ligações proposicionais (NOVAK; GOWIN, 1984).  

Algumas barreiras na compreensão dos mapas conceituais rondam seu uso nas salas de 

aula. Na maioria das vezes eles são vistos como complexos e não são utilizados. Sobre isso, 

Novak e Gowin (1984, p. 116) ressaltam que:  

Obviamente, os estudantes devem ser ensinados, em primeiro lugar, acerca dos 

mapas conceptuais e da sua construção na prática, mas este contratempo seria 

eliminado se fosse ensinada a construção de mapas conceptuais a todas as crianças 

nos primeiros níveis de ensino.  

Percebemos, portanto, que os autores apoiam e recomendam a utilização dos mapas 

conceituais já nos níveis iniciais da escolarização, argumentando que essa prática é possível e 

não se revela conflituosa, já que pode ser desenvolvida em todos os níveis de ensino e faixa 

etária dos alunos, desde que já tenham sido ordenados os conceitos. 
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5 METODOLOGIA 

 

Considerando nossa pergunta de investigação – a saber: O que tem sido produzido 

sobre o uso de mapas conceituais, com foco no ensino de Ciências Naturais, nos Programas 

de Pós-Graduação voltados para o ensino e educação?, buscamos respondê-la recorrendo à 

fonte de registro de trabalhos acadêmicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (Capes), que faz a catalogação de toda produção desse tipo no país, assim 

como a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) do Instituto Brasileiro 

de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), que apresenta registros catalográficos de 

teses, dissertações, editoração de revistas eletrônicas e os repositórios de diversos documentos 

digitais. Ao acessar os ambientes virtuais dessas instituições, utilizamos os descritores: “mapa 

conceitual” e “mapas conceituais”, presentes nos títulos e subtítulos dos trabalhos, a partir do 

que abordam o assunto relacionado ao ensino de ciências. Inicialmente a delimitação temporal 

esteve condicionada ao disponibilizado pelos locais citados, após as buscas foi estabelecido o 

período de coleta compreendido entre 2005 à 2016.  

A pesquisa é do tipo bibliográfica que consiste em “[...] uma modalidade de estudo e 

análise de documentos de domínio científico tais como livros, enciclopédias, periódicos, 

ensaios críticos, dicionários e artigos científicos” (OLIVEIRA, 2010, p. 69). Esse tipo de 

pesquisa apresenta como principal finalidade levar o pesquisador ao contato direto com as 

obras. Caracteriza-se com de abordagem qualitativa “[...] sendo um processo de reflexão e 

análise da realidade através da utilização de métodos e técnicas para compreensão detalhada 

do objeto de estudo em seu contexto histórico e/ou segundo sua estruturação” (OLIVEIRA, 

2010, p. 37). 

O exame das dissertações e teses, alvo de nossa investigação, foi realizado a partir de 

fichamentos (ver apêndice B), com os quais consideramos ter elementos para analisar as 

produções, objetivando revelar aspectos como: foco de discussão, abordagem metodológica, 

referencial teórico, resultados, conclusões, lacunas de investigação etc. Ao fazermos a busca 

nos bancos de dados (BDTD e Capes), com os descritores mencionados, percebemos a 

necessidade de estabelecer outros critérios de seleção, em função do grande volume de 

trabalhos catalogados e de programas referentes a ensino e educação. 

Iniciamos as buscas pela BDTD. Para a coleta inicial utilizamos o descritor “mapas 

conceituais” e obtivemos um resultado de 327 trabalhos, sendo que para o descritor “mapa 

conceitual” obtivemos um resultado de 267, totalizando 594 trabalhos. Desse total, apenas 

31(2 teses e 29 dissertações) atenderam aos critérios de seleção, que é abordar esse assunto no 
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âmbito do ensino de ciências. Foram, com isso, selecionados para a leitura na íntegra. A busca 

no ambiente virtual da Capes seguiu o mesmo procedimento que a anterior: primeiro 

utilizamos o descritor “mapas conceituais” e obtivemos um resultado de 15.945 trabalhos, o 

que sugeriu a necessidade de refinamento, por área de concentração em programas de ensino e 

educação, resultando, por fim, em 566 registros. 

Com o mesmo procedimento, investigamos com o descritor “mapa conceitual”, 

percebendo, entretanto, haver uma repetição da maioria dos trabalhos coletos na pesquisa na 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). Usando o descritor no singular 

obtivemos um resultado de 18.679 trabalhos, que foram sendo refinados pela área de 

concentração para que se pudesse selecionar 51 programas referentes a ensino e educação, 

resultando em 577 registros. No total, registraram-se 1.143 trabalhos, dos quais apenas 6 

trabalhos, todos dissertações, foram selecionados para a leitura na íntegra.  

Considerando os trabalhos coletados na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD), do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) 

e os da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), foram para a 

leitura na íntegra 37 trabalhos. Mas, como observamos que alguns não atendiam aos critérios 

de seleção, os descartamos. Nessa última etapa de seleção tínhamos 37 trabalhos, dos quais, 

após a leitura, foram desconsiderados 9, pois 2 deles apresentavam um abordagem técnica e 

não estavam direcionados para o ensino e 7 estavam desenvolvidos para o ensino de 

geografia, física, química, matemática, computação, agroindústria e formação de pedagogos.  

Assim, restaram 28 trabalhos para a análise qualitativa (cf. tabela 1). Desse total 23 

(22 dissertações e 1 tese) estão na base da BDTD e 5 dissertações estão na base Capes. 

Utilizamos da análise de conteúdo a organização categorial pois, "A maioria dos 

procedimentos de análise organiza-se, no entanto, em redor de um processo de categorização” 

(BARDIN, 2011, p. 147). A análise foi realizada com o enquadramento dos trabalhos em 

categorias definidas a priori, em função do fichamento. Essas categorias serviram de guia 

para a análise interpretativa dos trabalhos e subcategorias que emergiram, as quais chamamos 

de categorias a posteriori, discutidas na análise descritiva. Apresentamos um fluxograma com 

as etapas para ilustrar o procedimento de busca, descarte e leitura dos trabalhos para seleção e 

análise. 
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Figura 1- Fluxograma das etapas de seleção das produções 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora, 2017. 
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Tabela 1 - Teses e Dissertações selecionadas para análise 

Nº Título Autor IES Ano Base de dados D/T 

1 Investigando o desenvolvimento da concepção de nanomundo no 

Ensino Fundamental 

Suzane Bezerra de 

França 

Universidade Federal Rural de 

Pernambuco 

2005 BDTD/CAPES D 

2 Multimodos de representações e a aprendizagem significativa de 

estudantes do Ensino Fundamental sobre aquecimento global: Uma 

estratégia didática 

Giselle Midori Simizu 

Salviato 

Universidade Estadual de 

Londrina 

2009 BDTD/CAPES D 

3 Mapas conceituais: Um estudo sobre aprendizagem em aulas de 

ciências 

Itatiana Bárbara Novak 

Wendt 

Universidade Regional de 

Blumenau 

2010 BDTD/CAPES D 

4 Reconstrução do conhecimento dos alunos sobre ecossistemas por 

meio de Unidade de Aprendizagem 

Liane Solange Petry Pontifícia Universidade Católica 

do Rio Grande do Sul  

2010 BDTD/CAPES D 

5 Um modelo de explicação baseado em casos para jogos colaborativos Marcelo Machado 

Cunha 

Universidade Federal de 

Alagoas 

2010 BDTD/CAPES D 

6 Desenvolvimento da análise de vizinhança em mapas conceituais a 

partir do uso de um conceito obrigatório 

Camila Aparecida 

Tolentino Cicuto 

Universidade de São Paulo 2011 BDTD/CAPES D 

7 A transposição museográfica da biodiversidade no Aquário de 

Ubatuba: estudo através de mapas conceituais 

Maurício de Mattos 

Salgado 

Universidade de São Paulo 2011 BDTD/CAPES D 

8 Reflexões sobre as interações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade 

(CTS) por meio do mapeamento conceitual: um estudo de caso sobre 

os ingressantes da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) 

Bruno Xavier do Valle Universidade de São Paulo 2012 BDTD/CAPES D 

9 Mapas conceituais no Ensino de Ciências: Identificação de 

proposições estáticas e dinâmicas para expressar as relações entre a 

Ciência, Tecnologia e a Sociedade  

Jerson Geraldo 

Romano Junior 

Universidade de São Paulo 2012 BDTD/CAPES D 

10 Desenvolvimento e validação de um questionário para avaliar o nível 

de conhecimento dos alunos sobre mapas conceituais 

Joana Guilares de 

Aguiar 

Universidade de São Paulo 2012 BDTD/CAPES D 

11 Contribuição do material didático PROBIO – Educação Ambiental 

para a compreensão de conceitos ecológicos na Educação Básica: 

uma avaliação por meio de mapas conceituais. 

Lorrainy Anastácio 

Bartasson 

Universidade de Brasília  2012 BDTD/CAPES D 

12 Mapas conceituais e aprendizagem de conteúdo escolar no Ensino 

Fundamental I 

Rejane Maria de 

Araújo Lira Falcão 

Universidade Estadual da 

Paraíba 

2012 BDTD/CAPES D 

13 Mapeamento cognitivo da aprendizagem telecolaborativa de 

professores de ciências e matemática em formação: Análise de 

narrativas tecidas em fóruns de discussão 

Ubaldo Tonar Teixeira 

Góes 

Universidade Federal do Ceará 2012 BDTD/CAPES D 

14 Aulas práticas no ensino de ciências: A construção do conhecimento 

científico sobre protozoários por alunos do 7º ano do Ensino 

Fundamental 

Marina Mariani Weber Universidade Estadual de 

Maringá 

2013 CAPES D 

15 Desenvolvimento e avaliação de uma Interface Adaptativa para 

ensino de ciências e biologia celular 

Mayara Lustosa de 

Oliveira 

Universidade Estadual de 

Campinas – UNICAMP 

2013 BDTD/CAPES D 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/FURB_8f2d3992db9d8027ca0d7dbd89661719
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/FURB_8f2d3992db9d8027ca0d7dbd89661719
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/USP_64ce7b00de58542a92fc346b3b02c570
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/USP_64ce7b00de58542a92fc346b3b02c570
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/USP_edb5e62867061398eaeb4e4ac47e6dfa
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/USP_edb5e62867061398eaeb4e4ac47e6dfa
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/USP_edb5e62867061398eaeb4e4ac47e6dfa
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16 Obesidade e escola: A busca por uma abordagem significativa Valentin Furtonato 

Bonelli Neto 

Universidade Regional de 

Blumenau 

2013 BDTD/CAPES D 

17 A formação de um professor de ciências pesquisador a partir de seu 

saber/fazer pedagógico 

André Luís Silva da 

Silva 

Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul – UFRGS 

2014 BDTD T 

18 Prática educativa usando o sistema SIENA para o ensino de ecologia 

no 6° ano do Ensino Fundamental 

Caroline Medeiros 

Martins de Almeida 

Universidade Luterana do Brasil 2014 CAPES D 

19 Metodologia de análise dos livros didáticos:  

O caso do ciclo da água 

Emerson Jhammes 

Francisco Alves 

Universidade Estadual de 

Campinas – UNICAMP 

2014 BDTD/CAPES D 

20 Um estudo dos mapas conceituais como instrumento de auto 

avaliação em ciências: Concepção de alunos/as do Ensino 

Fundamental I  

Luzia Marinalva da 

Silva 

Universidade Federal da Paraíba 2014 BDTD/CAPES D 

21 O professor e a pesquisa na Educação Básica - 

Propostas para aprender a aprender 

Aldeni Melo de 

Oliveira 

Centro Universitário –

UNIVATES 

2015 BDTD/CAPES D 

22 A aprendizagem significativa sobre o conteúdo água em espaços 

educativos formais e não formais, mediada pela metodologia do 

estudo do meio, por estudantes do 5º ano de uma Escola Municipal 

de Boa Vista-RR. 

Arthur Philipe Cândido 

de Magalhães 

Universidade Estadual de 

Roraima – UERR 

2015 CAPES 

 

D 

23 Saberes e práticas docentes na educação ambiental:  

Proposta didática colaborativa em escola pública de Cacoal – RO 

Clodoaldo Cristiano 

Reis 

Universidade Federal de 

Rondônia – UNIR 

2015 CAPES D 

24 A genética no Ensino Fundamental: Análise de um processo de 

ensino a partir da perspectiva CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) 

Erika Alessandra 

Rodrigues 

Universidade Regional de 

Blumenau – FURB 

2015 BDTD/CAPES D 

25 Educação para o trânsito no ensino de ciências: Proposta de uma 

Unidade de Ensino Potencialmente Significativa 

José Ricardo Ledur Universidade de Caxias do Sul 2015 BDTD D 

26 Evolução das atribuições conceituais dadas por alunos do 6º ano de 

uma escola pública em Boa Vista a fauna adotada no Brasil 

Terezinha Ribeiro Reis Universidade Estadual de 

Roraima – UERR 

2015 CAPES D 

27 Estudos comparativos sobre a elaboração de mapas conceituais 

durante processo de avaliação da aprendizagem: identificando a 

importância das demandas e do efeito de preparação 

Anderson Dias Viana Universidade de São Paulo 2016 BDTD D 

28 O saber ambiental na EMEF Prof. Laonte Gama da Silva: 

Interconexões e proposições 

Andréa Cristina 

Santana de Araújo 

Universidade Federal de Sergipe 2016 BDTD D 

Fonte: Autora, 2017. 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFPB_1a44e375a93ed548cad6c56e10feb23b
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFPB_1a44e375a93ed548cad6c56e10feb23b
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFPB_1a44e375a93ed548cad6c56e10feb23b
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES: um estudo sobre dissertações e teses que abordam o 

ensino de ciências com mapas conceituais   

 

6.1 DESCRIÇÃO DAS PRODUÇÕES 

 

O recorte temporal da análise da produção compreende o período do ano de 2005 à 

2016, em função do que dispõe as bases de dados consultadas (Capes e BDTD). Podemos 

perceber pela tabela 1 que nem todos os anos há trabalho sobre o tema, nos anos de 2006, 

2007 e 2008, por exemplo, não foram apresentados. No entanto, os anos de 2005, 2009, 2010, 

2011, 2013, 2014 e 2016 apresentam produção sobre o uso de mapas conceituais no ensino de 

ciências, mas em 2012 e 2015 há um maior volume na produção. Acreditamos que o aumento 

nesse período se deve à maior divulgação em pesquisas relacionadas ao ensino de ciências nos 

últimos anos, visto que de 2012 à 2015 as produções têm aumento equilibrado e maior em 

relação aos anos anteriores.  

 

Gráfico 1: Produção de trabalhos anual 

 

Fonte: Autora, 2017. 

 

 Com relação ao volume de trabalhos, percebemos que a Universidade de São Paulo 

(USP) concentra a maior parte deles, sendo responsável por 21% da produção, o que equivale 

a 6 dissertações. Conjecturamos que esse quantitativo localizado na USP está relacionado à 

magnitude da instituição e, portanto, ao volume de produção lançada nos bancos de dados. 

Diante desses resultados é também possível destacar o estado de São Paulo como o que mais 
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produziu trabalhos sobre o objeto de investigação desta pesquisa. Em âmbito regional, a maior 

parte da produção foi realizada na região Sul, com 10 dos 28 trabalhos, o que equivale a 36% 

do total computado por esta pesquisa (cf. gráfico 2). 

 

Gráfico 2: Produção por região do país 
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Fonte: Autora, 2017. 

 

 O quantitativo maior na região Sul pode estar relacionado ao número de Programas de 

Pós-Graduação voltado para ensino e educação, assim como ao fato deles serem mais antigos 

em relação aos das demais regiões onde localizamos trabalhos sobre mapas conceituais no 

ensino de ciências. 

Na análise qualitativa dos trabalhos selecionados, partimos pela categorização, que, 

para Bardin (2011, p. 147), “[...] é uma operação de classificação de elementos constitutivos 

de um conjunto por diferenciação e, em seguida, por reagrupamento segundo o gênero 

(analogia), com critérios definidos”. De acordo com a autora, para a categorização é preciso 

estabelecer critérios, que, em nosso caso, foram determinados no fichamento e nas 

subcategorias que emergiram da análise dos trabalhos. As categorias utilizadas nos 

fichamentos foram: 1) foco de discussão, 2) problema de investigação, 3) metodologia, 4) 

referencial teórico e 5) resultados e conclusões.  

Dentro da categoria 1) foco de discussão, identificamos três subcategorias, que estão 

condicionadas ao que os trabalhos apresentaram sobre o uso dos mapas conceituais no ensino 

de ciências: 1) mapas conceituais para o processo avaliativo, 2) mapas conceituais para a 

formação docente e 3) mapas conceituais como instrumento para o processo de ensino e 
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aprendizagem. Estas subcategorias estão em consonância com o que afirma Moreira (2009), 

sobre o uso flexível dos mapas conceituais. Vale salientar que alguns trabalhos se encaixam 

em mais de uma subcategoria, assim os dados registrados no gráfico 3 têm como base os 28 

trabalhos, além das possíveis repetições. 

 

Gráfico 3: Foco de discussão: subcategorias 

59%
29%

12%
Processo avaliativo

Processo de ensino e

aprendizagem

Formação docente

 

Fonte: Autora, 2017. 

 

Os trabalhos apresentados na categoria “foco de discussão” e subcategorias indicam a 

ampla abordagem do uso dos mapas conceituais e de conteúdos referentes ao ensino de 

ciências. Na análise descritiva apresentamos no foco de discussão a abordagem dada aos 

mapas conceituais através das subcategorias. Na análise interpretativa, apresentamos no foco 

de discussão os temas do ensino de ciências abordados com o uso dos mapas conceituais. 

Nesse caso, vale ressaltar que o maior número de produção está centrada na utilização dos 

mapas para o processo avaliativo, o que corresponde a 59% dos trabalhos, seja no Ensino 

Fundamental I, Ensino Fundamental II, Ensino Médio ou no Ensino Superior. Isso se deve ao 

que os autores classificam como sendo a eficiência na avaliação da aprendizagem, por ser 

também um instrumento para demonstrar a organização conceitual do aluno (NOVAK, 

GOWIN, 1984). Percebemos, então, a necessidade de eleger outra subcategoria que 

enquadrasse os trabalhos mediante seus “níveis de ensino”. No gráfico 4 mostramos quais os 

trabalhos da quarta subcategoria que apareceram como resultado das nossas análises. 
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Gráfico 4: Subcategoria: Níveis de Ensino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora, 2017. 

 

No mesmo gráfico 4 identificamos que dos 28 trabalhos selecionados, que tratam do 

uso de mapas conceituais no ensino de ciências, 15 focam no Ensino Fundamental II, seis no 

Ensino Fundamenta I e seis no Ensino Superior, enquanto que na educação não formal 

encontramos um e no Ensino Fundamental, Médio e Superior também um, o que totaliza 29 

trabalhos, visto que um deles está repetido em duas subcategoria. Nossa hipótese para a 

maioria de trabalhos se concentrar no Ensino Fundamental II está relacionada à importância 

dos mapas conceituais nessa fase de escolarização, visto que foram criados para representar a 

compreensão conceitual das crianças (NOVAK; CAÑAS, 2008). Para Novak e Gowin (1984, 

p. 11) não há indicação por faixa etária, nem nível de ensino para o uso dos mapas 

conceituais, em seu livro é indicado que as "[...] técnicas podem ser adoptadas com as 

crianças pré-escolares, quando tenham ordenado conceptualmente os objetos [...]”.  

Entretanto, acreditamos que seja necessário maior amadurecimento cognitivo para a 

elaboração dos mapas conceituais. Essa pode ser também a justificativa para o maior número 

de trabalhos realizados no Ensino Fundamental II, onde se entende que há público com um 

nível conceitual superior ao do Ensino Fundamental I para a utilização dos mapas conceituais. 

Indicamos que o maior número de trabalhos nesse nível de ensino também está relacionado à 

ênfase e universalização da educação básica, área que concentra preocupação com a formação 

crítica e integral do aluno, conforme está indicado nos Parâmetros Curriculares Nacionais do 
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Ensino Fundamental (BRASIL, 1997), que consistem em referencial de qualidade para a 

educação em todo o país. 

Para uma melhor compreensão do enquadramento dos trabalhos nas subcategorias 

(Gráfico 3 e 4), apresentamos um breve resumo de cada trabalho. Iniciamos pela dissertação 

de Suzane França (2005), que realizou um estudo sobre as concepções de nanomundo com 

alunos do oitavo ano do Ensino Fundamental II. A autora dividiu sua intervenção em quatro 

encontros. No primeiro houve a apresentação de vídeo e atividade no laboratório, no sentido 

de identificar imagens obtidas por microscópio eletrônico de varredura. No encerramento a 

pesquisadora solicitou a construção de um mapa conceitual sobre nanomundo. No encontro 

seguinte, os alunos elaboraram um texto sobre o assunto no laboratório, onde tiveram a 

oportunidade de vivenciar uma sessão com microscópio eletrônico de varredura. No terceiro 

momento, os alunos foram direcionados ao laboratório de informática, para uma dinâmica 

com imagens obtidas por microscópio, e no quarto encontro foi realizado o processo 

avaliativo, que teve como objetivo analisar a evolução do conceito nanomundo pelos alunos 

após as intervenções, seguido de elaboração de novo mapa, que serviu de instrumento para 

avaliação e entrevista individual. Os recursos utilizados como instrumentos avaliativos foram 

os mapas conceituais, o questionário e o texto. As entrevistas surgiram para tirar dúvidas 

durante a análise dos mapas. A pesquisa encontra-se enquadrada na subcategoria 1) mapas 

conceituais para o processo avaliativo. 

Giselle Salviato (2009), em sua pesquisa, traz como tema o aquecimento global. Ela 

trabalha os multimodos de representações, com alunos do sétimo ano do Ensino Fundamental 

II. Nesta estratégia multimodal os alunos tiveram contato com diversas modalidades para a 

representação do aquecimento global, como imagens, mapas conceituais, desenhos, música e 

dramatizações. A estratégia multimodal se desenvolveu em dois encontros. Na fase I foram 

utilizados os mapas conceituais e a leitura de imagens para identificar os conhecimentos 

prévios dos alunos, seguido de atividades experimentais, projeção dos fundamentos teóricos 

sobre o tema, atividade em grupo e algumas dinâmicas, finalizando com pesquisas relativas ao 

tema e solicitação de uma apresentação. Na fase II houve as apresentações solicitadas na fase 

anterior, encerrando com a elaboração de novos mapas conceituais e leitura das imagens da 

fase I, com a intenção de verificar a reorganização dos conhecimentos. A autora utiliza os 

mapas conceituais para o processo avaliativo e, portanto, a pesquisa está inserida na 

subcategoria 1) mapas conceituais para o processo avaliativo. 

 Itatiana Wendt (2010) faz da biodiversidade animal da floresta atlântica o tema de 

discussão dos mapas conceituais, com alunos do sexto ano do Ensino Fundamental II. Para 
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isso, ela promoveu aulas sobre mapas conceituais, elaborou mapas com os alunos e envolveu 

os professores de ciências e de informática. Fez, ainda, exibição de documentários e solicitou 

que os alunos escrevessem no caderno conceitos-chave. Os mapas foram construídos, 

reconstruídos e socializados. Foram utilizados gravações em vídeo em todas as etapas de 

construção dos mapas conceituais. Ao termino da atividade, foi solicitado aos alunos que 

elaborassem individualmente, um mapa conceitual sobre o tema biodiversidade animal da 

floresta atlântica. Ela também realizou entrevistas semiestruturadas com os professores de 

Ciências e de informática, com o intuito de conhecer suas percepções sobre o processo de 

ensino. Enquadramos esse trabalho nas subcategorias 1) mapas conceituais para o processo 

avaliativo e 3) mapas conceituais como instrumento para o processo de ensino e 

aprendizagem. 

Liane Petry (2010) desenvolve sua pesquisa com alunos do quinto ano do Ensino 

Fundamental I sobre o tema ecossistema, abordado através de Unidade de Aprendizagem 

(UA). Ela contemplou 11 etapas propostas para ensinar o assunto e teve por finalidade 

envolver os alunos no processo de ensino e aprendizagem por meio do Educar pela Pesquisa. 

A autora traz como proposta a utilização dos mapas conceituais como um dos recursos 

utilizados para a reconstrução do conhecimento sobre ecossistemas. A proposta metodológica 

é de uma sequência didática para trabalhar o conteúdo de forma dinâmica. No início da 

aplicação da UA, os alunos responderam a questionamentos sobre ecossistemas e biomas. 

Após as perguntas iniciais e o debate, os alunos iniciam as atividades propostas. Houve 

elaboração e apresentação dos mapas na 4º etapa da sequência de atividades, nomeada como 

“Representando e (re)organizando o conhecimento”. O trabalho está inserido na subcategoria 

3) mapas conceituais como instrumento para o processo de ensino e aprendizagem. 

Marcelo Cunha (2010) utiliza um jogo com fins educacionais – “protótipo – vida 

marinha”, como ambiente interativo de aprendizagem para a exploração do conteúdo, 

desenvolvido com alunos do sétimo ano do Ensino Fundamental II de duas escolas: o colégio 

Estadual Tobias Barreto e a escola Professor Gonçalo Leite. A pesquisa oferece um jogo 

eletrônico, no qual os alunos ao acessá-lo estabelecem sua identidade através de um ‘avatar’. 

A ideia é o trabalho em equipe. Os jogadores devem se comunicar através de estruturas de 

comunicação presentes no jogo e, a partir de então, promover a interação com os recursos 

oferecidos como mapas conceituais sobre os animais, textos, imagens etc. Os mapas 

conceituais são gerados pelo próprio jogo, mas é possível realizar alterações como revisão e 

correção de erros. Portanto, os mapas foram utilizados para o processo de ensino e 
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aprendizagem, se encaixando na subcategoria 3) mapas conceituais como instrumento para o 

processo de ensino e aprendizagem. 

Camila Cicuto (2011) apresenta em sua pesquisa a análise de vizinhança em mapas 

conceituais sobre Alfabetização Científica com relação às mudanças climáticas. A pesquisa 

foi desenvolvida no Ensino Superior, com alunos da disciplina de ciências naturais. Os mapas 

foram utilizados para a organização conceitual do conteúdo e para o processo avaliativo. Para 

o tratamento dos dados foram utilizados os MCs (mapas conceituais) coletados e elaborados 

individualmente, organizados por alunos e arquivando-se os registros escritos e impressos em 

portfólios. A análise dos MCs elaborados pelos alunos contempla a análise da vizinhança, ou 

seja, análise os dados para o processo avaliativo, fazendo com que a pesquisa se enquadre na 

subcategoria 1) mapas conceituais para o processo avaliativo. 

 Maurício Salgado (2011) mostra em sua pesquisa uma análise dos processos de 

transposição dos saberes expostos no Aquário de Ubatuba e os apresentados nos textos de 

referência sobre o tema biodiversidade. A pesquisa é de cunho não formal e os mapas 

conceituais são utilizados para o processo de análise, comparação e representação dos saberes, 

além dos dados coletados na entrevista com o diretor no Aquário, a partir de suas concepções 

sobre biodiversidade. Foram utilizados textos na análise dos manuais, áudio transcrito das 

entrevistas, fotos e textos da exposição. Na análise dos dados o pesquisador utilizou questão 

focal na produção de mapas sobre os saberes de referência. A coleta de dados ocorreu via 

observação da exposição, mapas e entrevista. Os mapas são analisados em separados e 

posteriormente em comparação, o que nos conduziu a encaixá-la na subcategoria 1) mapas 

conceituais para o processo avaliativo. 

 Bruno Valle (2012) trabalha com uma pesquisa de abordagem quantitativa-estatística. 

É um estudo de caso exploratório-descritivo sobre as interações entre Ciências, Tecnologia e 

Sociedade para a Alfabetização Científica, através do mapeamento conceitual, desenvolvida 

no Ensino Superior com graduandos de “Licenciatura em Ciências Naturais”, “Têxtil e Moda” 

e “Gestão Ambiental”. Os mapas são utilizados durante o processo de elaboração pelos alunos 

mediante pergunta focal e analisados, semântica e estruturalmente, em relação à frequência de 

categorias das proposições e análise de conteúdo.  Os mapas conceituais serviram para o 

processo avaliativo, se encaixando na subcategoria 1) mapas conceituais para o processo 

avaliativo. 

 Jerson Junior (2012) traz a análise de mapas conceituais elaborados por alunos do 

Ensino Superior na disciplina de ciências naturais. O pesquisador buscou analisar como os 

mapeadores relacionam os conceitos sobre universo e bioética. A pesquisa segue com a 
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apresentação dos mapas, por meio de uma aula inaugural de CN, elaboração em grupo e 

avaliação da disciplina na produção semiestruturada, caracterizada pela limitação no número 

de conceitos, de forma manuscrita. No final da disciplina, o tema bioética foi discutido, tendo 

como recurso a exposição de um filme: “DNA a promessa e o preço”, e leituras preparatórias. 

Houve também elaboração de mapas coletivos e a avaliação final ocorreu com a elaboração 

individual de mapas semiestruturados. Os mapas conceituais foram utilizados para o processo 

avaliativo da aprendizagem no Ensino Superior. A pesquisa encontra-se, portanto, na 

subcategoria 1) mapas conceituais para o processo avaliativo.  

 Joana Aguiar (2012) apresenta uma pesquisa que se caracteriza enquanto abordagem 

qualitativa e estudo de caso, onde faz uma discussão sobre a proficiência de mapeadores para 

a elaboração de mapas conceituais, não sendo essa a única estratégia. O trabalho foi 

desenvolvida no Ensino Superior, com alunos da disciplina de ciências naturais, nos anos de 

2009 e 2010. As aulas versaram sobre o universo, mudanças climáticas e bioética, sendo 

utilizadas três estratégias: a Tabela de Clareza Proposicional (TCP), o Mapa Conceitual Semi 

Estruturado (MCSE) e a Aprendizagem Colaborativa Expandida (ACE). Os mapas 

conceituais foram um dos recursos considerados pela pesquisadora, como estratégia 

inovadora, resultando que a pesquisa seja inserida na subcategoria 2) mapas conceituais para a 

formação docente.  

Larrainy Bartasson (2012) traz a discussão sobre educação ambiental – extinção de 

espécies, através da contribuição didática de um material denominado PROBIO – EA, de livre 

acesso na internet. A pesquisa ocorreu com alunos do sétimo ano do Ensino Fundamental II, 

onde participaram 11 turmas de uma escola e quatro turmas de outra escola com aplicação de 

pré-teste, utilização do PROBIO – EA, elaboração dos mapas e aplicação do pós-teste. A 

autora realizou também entrevistas com os professores de ciências e geografia, consulta no 

diário de classe e livros didáticos. Os mapas foram utilizados com sistema de pontuação em 

comparação a mapas de experts e os professores das disciplinas de geografia e ciências de 

todas as turmas, a pesquisadora, e a coordenação geral de elaboração do PROBIO – EA 

também elaboraram mapas conceituais. Eles foram utilizados para o processo avaliativo, o 

que faz estar inserida na subcategoria 1) mapas conceituais para o processo avaliativo.  

Rejane Falcão (2012) realizou sua pesquisa com alunos do quinto ano do Ensino 

Fundamental I, por um período de um bimestre, e desenvolveu as estratégias sobre o conteúdo 

reprodução humana, utilizando os mapas conceituais para o processo de aprendizagem. Ela 

esteve centrada no processo de aprendizagem significativa de conteúdos escolares, por meio 

da eficácia ou não dos mapas conceituais. A autora dividiu a turma em grupo experimental e 
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grupo controle, onde aplicou pré-teste, sendo que para a turma experimental houve aulas com 

os mapas, produzidos em grupo, aplicação de pós-teste com um representante de cada grupo e 

uma entrevista com os alunos da turma experimental sobre o trabalho com os mapas 

conceituais. A autora utiliza os mapas para o processo de ensino e aprendizagem do conteúdo 

reprodução humana, o que faz com que o trabalho está enquadrado na subcategoria 3) mapas 

conceituais como instrumento para o processo de ensino e aprendizagem. 

Ubaldo Góes (2012) é responsável por uma pesquisa aplicada, qualitativa, 

exploratória, de campo, pesquisa-ação e pesquisa colaborativa, onde faz uma discussão sobre 

aprendizagem telecolaborativa em ambiente virtual de aprendizagem (AVA), com o auxílio 

de mapeamento conceitual, mapa conceitual e ação pedagógica, desenvolvidas no Ensino 

Superior com alunos da disciplina de ciências e matemática. O autor analisa dois fóruns de 

aprendizagem virtual: as analogias estabelecidas por cada grupo sobre a webconferência de 

Okada e o livro de Gil-Pérez. Os Instrumentos de coleta e técnicas de análise de dados são: 

analise textual discursiva, procedimento de comparação e (re) agrupamento entre as unidades 

encontradas nos fóruns. Os mapas conceituais foram utilizados para a formação docente e 

discutidos sobre seus fundamentos. Isso faz com que a pesquisa esteja encaixada na 

subcategoria 2) mapas conceituais para a formação docente. 

Marina Weber (2013) traz uma pesquisa qualitativa e, na medida em que os resultados 

são apresentados, também é utilizada a metodologia quantitativa. A autora faz uma discussão 

sobre protozoários através de aulas práticas investigativas organizadas em uma sequência 

didática para alunos do sétimo ano do Ensino Fundamental II. Os conteúdos abordados foram: 

diferenciação celular, protozoários e água. A pesquisa seguiu com a aplicação de um 

questionário, tanto objetivo quanto dissertativo, visita ao laboratório do colégio e início da 

sequência didática com aulas práticas em laboratório, trabalho experimental em equipe. Os 

alunos foram avaliados qualitativamente e quantitativamente, através de observações, 

questionários, indagações verbais, filmagens e produção de documentos, sendo o principal 

deles a confecção de mapa conceitual inicial e final. A pesquisa está enquadrada dentro da 

subcategoria 1) mapas conceituais para o processo avaliativo. 

Mayara Oliveira (2013) apresenta o trabalho com interface adaptativa (IA), que 

consiste em um espaço virtual para a interação do homem através de modelos de usuário 

sobre proliferação celular. A pesquisa foi desenvolvida no ensino básico (Ensino 

Fundamental), médio (Ensino Médio) e avançado (Ensino Superior) e, como resultado, foram 

elaborados dois artigos: para o Ensino Superior e para o Ensino Fundamental e Médio. A 

Interface Adaptativa é separada em abas de acordo com os níveis de instrução. Na pesquisa os 
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alunos responderam a um questionário pré-teste, pós-teste e elaboraram mapas conceituais. 

Foram realizadas entrevistas e um diário para monitorar todas as etapas da proposta.  Ao final 

de todas as atividades, os professores foram entrevistados e cada um escreveu uma carta com 

sua opinião sobre a IA e o procedimento proposto. Os critérios utilizados para a avaliação dos 

mapas conceituais foram quantidade e qualidade e a avaliação se houve aprendizagem 

significativa ou não. A pesquisa encontra-se agrupada na subcategoria 1) mapas conceituais 

para o processo avaliativo. 

Valentin Neto (2013) é responsável por uma pesquisa do tipo pesquisa-ação sobre 

obesidade, que foi desenvolvida com alunos da sexta, sétima e oitava série do Ensino 

Fundamental II. Os mapas conceituais foram elaborados por alunos, professores e parceiros 

da pesquisa, um formado em educação física, o outro em informática e o pesquisador. Houve 

aplicação de questionários individuais e familiares, mapas conceituais e produção de 

documentos escritos. Os mapas foram elaborados com prévia orientação dos professores em 

grupo e apresentados. Todas as turmas tiveram como produto final um mapa conceitual, sendo 

que o instrumento serviu, também, para o processo avaliativo. Esse trabalho está inserido nas 

subcategorias 1) mapas conceituais para o processo avaliativo e 3) mapas conceituais como 

instrumento para o processo de ensino e aprendizagem. 

 André Silva (2014) avalia em sua pesquisa a discussão do ensino de ciências mediante 

a prática pedagógica com a utilização de projeto. Os mapas conceituais são utilizados para a 

formação docente de professores pesquisadores de ciências que atuam no Ensino Fundamental 

II, tendo como temática o aquecimento global, desenvolvido através de projeto. Os mapas 

conceituais foram utilizados como tecnologias educacionais apresentados aos professores no 

Encontro de Formação, com manifestação de dúvidas e diálogos sobre o instrumento, para em 

seguida os professores utilizarem a ferramenta em sala de aula com a turma de nono ano na 

disciplina de ciências sobre o conteúdo estrutura básica da matéria, retornando com os 

resultados da experiência para as discussões seguintes. O trabalho encontra-se, portanto, 

inserido nas subcategorias 2) mapas conceituais para a formação docente e 3) mapas 

conceituais como instrumento para o processo de ensino e aprendizagem. 

 Caroline Almeida (2014) aborda uma sequência didática eletrônica sobre o conteúdo 

ecologia, viabilizada por uma plataforma que corresponde a um Sistema Integrado de Ensino 

e Aprendizagem (SIENA). A sequência é direcionada aos alunos do sexto ano do Ensino 

Fundamental II e os mapas conceituais fizeram parte de uma das etapas da elaboração da 

sequência didática na plataforma SIENA sobre o conteúdo ecologia. Os mapas fazem parte da 

primeira etapa da elaboração do recurso, onde são elaborados mapas pela plataforma do 



89 
 

conteúdo a ser desenvolvido, ou seja, não há produção pelos alunos, os mapas são utilizados 

para consulta. Assim, a pesquisa encontra-se enquadrada na subcategoria 3) mapas 

conceituais como instrumento para o processo de ensino e aprendizagem. 

 Emerson Alves (2014) apresenta um estudo sobre o ensino de geociências referente ao 

ciclo hidrológico, que é apresentado pelos livros didáticos de ciências e geografia, para 

verificar a presença de conhecimento sistematizado e interrelacionado dos processos que 

fazem parte do ciclo hidrológico. Os mapas servem para a análise bibliográfica na perspectiva 

avaliativa dos manuais didáticos utilizados pelas disciplinas de ciências e geografia, do 

Ensino Fundamental II, de sexto ao nono ano, o que faz a pesquisa estar encaixada na 

subcategoria 1) mapas conceituais para o processo avaliativo. 

 Luzia Silva (2014) elabora sua pesquisa junto aos alunos do quinto ano do Ensino 

Fundamental I: uma investigação de modelos alternativos para avaliação em ciências. Um 

desses modelos foram os mapas conceituais, usados também para o processo de autoavaliação 

da aprendizagem pelos alunos. O conteúdo abordado nessa pesquisa foi energia mecânica e os 

mapas elaborados a partir de conceitos centrais, depois transcritos para o Cmap Tools pelos 

alunos no laboratório e socializados. O trabalho se encaixa na subcategoria 1) mapas 

conceituais para o processo avaliativo. 

 Aldeni Oliveira (2015) apresenta uma investigação sobre a inserção de estudantes em 

um projeto de pesquisa para a Alfabetização Científica. Os alunos envolvidos na pesquisa 

foram da sétima série do Ensino Fundamental II. Os mapas conceituais foram utilizados para 

o processo de aprendizagem dos alunos e também para o processo avaliativo. Visto que 

serviram para registrar, coletar e analisar os dados, essa evidência enquadra o trabalho nas 

subcategorias 1) mapas conceituais para o processo avaliativo e 3) mapas conceituais como 

instrumento para o processo de ensino e aprendizagem. 

Arthur Magalhães (2015) desenvolveu sua pesquisa com alunos do quinto ano do 

Ensino Fundamental I e utilizou os mapas conceituais para o processo de avaliação inicial, 

formativo e final, mas em termos de avaliação só foram considerados os mapas finais 

elaborados a cada aula da sequência didática, finalizando com uma elaboração coletiva pelos 

alunos sobre a temática. Nessa pesquisa, o autor utiliza a temática sobre estudo do meio com 

relação aos recursos hídricos ao analisar a relação entre o espaço educativo formal e não 

formal. O trabalho encontra-se inserido na subcategoria 1) mapas conceituais para o processo 

avaliativo. 

 Clodoaldo Reis (2015) apresenta uma discussão sobre formação crítica do educador 

ambiental e utiliza os mapas conceituais através de oficinas com oito professores do Ensino 
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Fundamental I e alunos da quarta série. Os mapas são aplicados aos alunos e aos professores 

depois da formação recebida, contemplando a exploração dos mapas conceituais através de 

oficinas sobre meio ambiente. Os mapas conceituais serviram, ainda, para a coleta de dados e 

o incentivo aos professores na dinamização de suas aulas, para o processo de ensino e 

aprendizagem e para avaliação. Por esse motivo, a pesquisa está dentro das subcategorias 1) 

mapas conceituais para o processo avaliativo, 2) mapas conceituais para a formação docente e 

3) mapas conceituais como instrumento para o processo de ensino e aprendizagem. 

 Erika Rodrigues (2015) define em sua pesquisa as contribuições da abordagem 

Ciência, Tecnologia e Sociedade para a aprendizagem de genética – DNA, trabalhando no 

Ensino Fundamental II com alunos do oitavo ano. Os mapas conceituais foram utilizados para 

o processo de aprendizagem, através de uma sequência didática que utiliza os mapas no 

contexto introdutório das atividades, construídos coletivamente, seguindo por discussões, 

ampliação e reelaboração dos mapas. O trabalho encontra-se inserida na subcategoria 3) 

mapas conceituais como instrumento para o processo de ensino e aprendizagem. 

 José Ledur (2015) faz uma discussão sobre educação para o trânsito com enfoque 

transversal para o ensino de cinemática junto aos alunos do nono ano do Ensino Fundamental 

II. A pesquisa é desenvolvida mediante o auxílio de uma Unidade de Ensino Potencialmente 

Significativa (UEPS), onde foram produzidos nove mapas. Durante o processo os estudantes 

tinham a oportunidade de modificar e acrescentar seus mapas, os quais serviram ao professor 

para identificar as aprendizagens e dificuldades evidenciados pelos alunos sobre educação 

para o trânsito – cinemática. O trabalho enquadra-se na subcategoria 1) mapas conceituais 

para o processo avaliativo. 

 Terezinha Reis (2015) apresenta um estudo sobre fauna abordando a evolução 

conceitual manifestada pela estrutura cognitiva, viabilizado por uma sequência didática com 

alunos do sexto ano do Ensino Fundamental II. Após a apresentação das informações sobre 

fauna, foram fornecidas orientações para a elaboração, através da seleção de conceitos, frases 

de ligação e distribuição hierárquica, onde utilizaram também o Cmap tools para a elaboração. 

Os mapas foram considerados, durante a sequência didática, para verificar a retenção inicial, 

final e obliteradora organizada na estrutura cognitiva dos alunos, ou seja, para o processo 

avaliativo inicial, formativo e final. A pesquisa está também inserida na subcategoria 1) 

mapas conceituais para o processo avaliativo. 

Anderson Viana (2016) traz em seu trabalho a abordagem sobre mudanças climáticas, 

aplicada a duas turmas de curso superior, na disciplina de ciências da natureza, e que contava 

com alunos de diferentes cursos de graduação. Os mapas conceituais são utilizados para o 
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processo avaliativo pelos alunos, com o intuito de atender e responder à pergunta focal sobre 

mudanças climáticas. Por isso, o trabalho encontra-se inserido na subcategoria 1) mapas 

conceituais para o processo avaliativo; 

Por fim, temos o trabalho de Andréa Araújo (2016) que aborda o saber ambiental dos 

atores envolvidos na pesquisa, com alunos de quinto ano do Ensino Fundamental I e nono ano 

do Ensino Fundamental II, professores e pais de alunos. Os mapas conceituais foram 

utilizados para o processo avaliativo para identificar os saberes ambientais dos atores. A 

autora utiliza também questionários abertos para a coleta de dados. Sua pesquisa está também 

inserida na subcategoria 1) mapas conceituais para o processo avaliativo. 

 

6.2 ANÁLISE INTERPRETATIVA 

 

Para a análise interpretativa dos trabalhos, consideramos as categorias a priori: 1) foco 

de discussão, 2) problema de investigação, 3) metodologia, 4) referencial teórico e 5) 

resultados e conclusões. Iniciamos pelo foco de discussão dos trabalhos que, nesse momento, 

consideramos ser os assuntos relacionados ao ensino de ciências discutidos nas pesquisas 

analisadas. Faremos um destaque aos temas mais evidentes entre as pesquisas, visto a 

variedade de temáticas abordadas que estão dentro da discussão sobre ensino de ciências. 

 

6.2.1 Foco de discussão 

 

Identificamos que as temáticas que abordam o ensino de ciências e que estão 

relacionados com o uso de mapas conceituais são amplas. Percebemos a recorrência de temas 

como “Aquecimento Global”, presente nos trabalhos de Giselle Salviato (2009) e André Silva 

(2014); “Biodiversidade”, em Itatiana Wendt (2010), Maurício Salgado (2011) e Lorrainy 

Bartasson (2012); “Recursos Hídricos”, abordado nas produções de Emerson Alves (2014) e 

Arthur Magalhães (2015); e “Saber Ambiental”, nas pesquisas de Andréa Araújo (2016) e 

Clodoaldo Reis (2015).   

A abordagem das temáticas do tipo registradas acima, em nosso entendimento, reflete 

a atenção que os professores desse componente curricular dão às questões ambientais e à 

formação do aluno, na perspectiva da preparação para o exercício da cidadania, a interação 

com os problemas sociais e para a melhoria do meio ambiente. Esse é um aspecto do processo 

de escolarização que está em conformidade com os documentos orientadores da prática 

pedagógica, editados pelos órgãos oficiais, como os Parâmetros Curriculares Nacionais do 
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Ensino de Ciências (1997). As temáticas em questão aparecem como indicação para a 

formação de um aluno que se vislumbra ser “[...] integrante, dependente e agente 

transformador do ambiente, identificando seus elementos e as interações entre eles, 

contribuindo ativamente para a melhoria do meio ambiente” (BRASIL, 1997, p. 7). 

Entendemos, portanto, que o ensino de ciências, ao contrário do que se refere o senso comum, 

não está tão distante dos alunos e de sua realidade atual, visto que os temas da atualidade 

estão representados nas pesquisas, isso se contrapõe ao que Gil-Pérez e Carvalho (2006) 

afirmam: de que, apesar de todas as repulsas ao ensino tradicional, ainda continuam a 

acontecer aulas de ciências como em décadas passadas.  

Acreditamos que esse ensino de abordagem tradicional, ainda muito presente em sala 

de aula não deixará de acontecer por completo, considerando sua importância ao longo da 

história, mas que já temos confronto com diferentes abordagens, que Mizukami (1987) 

considera possível no processo de ensino. O ensino tradicional tem suas raízes fortes devido a 

sua utilização por muito tempo em sala de aula, além de ter sido o pulso para a criação de 

outras abordagens que atendessem às necessidades emergentes ao longo dos anos. 

Ainda no foco de discussão dos trabalhos relacionados ao ensino de ciências, 

percebemos que quatro deles tratam de “Ciência, Tecnologia e Sociedade” (CTS) e também 

estabelecem relação com a “Alfabetização Científica”. São os trabalhos de Camila Cicuto 

(2011), Bruno Valle (2012), Aldeni Oliveira (2015) e Erika Rodrigues (2015).  

De acordo com Krasilchik (1988), existe uma importância da Alfabetização Científica 

para o ensino de ciências, o que pressupõe formação ampla do aluno, assim como, segundo 

complementa Chassot (2003), há a indicação de que o ensino não aconteça apenas com a 

facilitação da leitura de mundo, mas que os alunos entendam a necessidade de transformá-lo. 

No foco de discussão identificamos ainda que dois trabalhos tratam da “Aprendizagem 

Telecolaborativa” e de “Modelos Alternativos de Avaliação”: Respectivamente, de Ubaldo 

Góes (2012) e Luzia Silva (2014). É importante destacar que as temáticas da maioria das 

pesquisas voltadas ao ensino de ciências são discutidas numa visão transversal com caráter 

mais amplo e orientadas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino de Ciências 

(1997).  

Observamos que os autores estão atentos aos temas recorrentes da atualidade e 

demonstram preocupação com a formação global do aluno, uma vez que tratam de 

alfabetização científica, ciência, tecnologia e sociedade, temáticas discutidas em sala de aula 

que estão consonantes com as discussões gerais sobre a sociedade, a ciência e suas relações. 

Sobre isso, Trevisan e Gonçalves (2000) consideram que a formação discente precisa ser 
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construída não apenas pela eficiência técnica, mas por ações políticas em favor de uma 

sociedade humanizada. Nessa perspectiva, identificamos que os trabalhos analisados apontam 

a preocupação dos autores com o ensino que considere o aluno não apenas como cidadão do 

futuro, mas também do presente, reforçando a necessidade da participação ativa dele dentro e 

fora da escola, em ações que indiquem a mudança conceitual e atitudinal para seu bem-estar 

no meio em que vive. 

 

6.2.2 Problema de investigação  

 

Na categoria problema de investigação, apresentamos uma análise dos trabalhos sob 

quatro aspectos: explicitação da pergunta (problema) de pesquisa, coerência dela com a 

proposta investigativa, relação com a metodologia e resposta à pergunta apresentada. 

Percebemos que a maioria (87%) dos trabalhos explicitam a pergunta que se propõem a 

responder, ou seja, o problema investigado, como no caso de Suzane França (2005) que inicia 

sua pesquisa apontando a aplicabilidade da nanotecnologia e da nanociência na vida das 

pessoas, e, dessa forma, registra algumas questões para sua investigação, a saber:  Será que os 

alunos já ouviram falar nessas pesquisas (relacionadas a nanotecnologia e a nanociência)? 

Será que compreendem os conteúdos científicos envolvidos no desenvolvimento desses 

produtos? Têm alguma ideia da escala nanométrica?  

A explicitação do problema de investigação caracteriza-se como um aspecto 

importante na pesquisa, como indica Corazza (2006), pois ele é a inquietação do autor e a 

motivação para sanar problemas existentes ou que nem se pensava que existisse. Nesse 

sentido, fica clara a importância de definir o problema de investigação. Por isso, 

consideramos que sua ausência se caracteriza como uma falha metodológica, pois toda 

investigação deve partir de um problema. De acordo com Costa e Costa (2011, p. 25), “Toda 

pesquisa tem início com algum tipo de problema, ou seja, alguma coisa que se tenha vontade 

de solucionar ou contribuir para a sua solução [...]”. 

Alguns dos trabalhos que analisamos (13%) não explicitam seus problemas de 

investigação. O que dificulta a identificação do objeto e desenvolvimento da pesquisa 

(DESLAURIERS; KÉRISIT et al., 2008). Portanto, do ponto de vista da coerência do 

problema de investigação com a proposta de discussão, consideramos que eles deixam 

dúvidas sobre o percurso traçado por seus autores. Não obstante, propusemos questões 

sugestivas para guiar nossas análises nesses trabalhos, com o intuito de identificar se os 
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autores conseguiram ou não traçar caminhos metodológicos para responder às possíveis 

inquietações de pesquisa.  

Ainda no quesito coerência do problema de investigação com a proposta de discussão, 

consideramos que a maioria (87%) apresenta uma sequência lógica de discussão, consistência 

com os argumentos e coerência com o problema de investigação. Porém outros (13%), 

atendem apenas parcialmente a essas características técnicas e metodológicas da pesquisa 

científica, pois, embora desenvolvam uma discussão pertinente, a ausência explícita do 

problema gera dificuldade de identificação do objeto de estudo. Sob o prisma da metodologia, 

Costa e Costa (2011) consideram que até uma pergunta mal formulada pode levar a sérios 

desvios de metodologia, e está última, de acordo com Gamboa (2013), é a revisão das fontes 

em que o pesquisador poderá coletar dados para elaborar a resposta ao problema de 

investigação. Porém, como registramos, alguns trabalhos não apresentam explicitamente seu 

problema, o que compromete a clareza metodológica e, consequentemente, a elaboração das 

respostas investigativas. Ressaltamos que mesmo um percentual de trabalho não tenha 

explicitado um problema de investigação, consideramos que eles também apresentam 

respostas à uma pergunta.  

 

6.2.3 Metodologia 

 

Quanto à metodologia, identificamos que os trabalhos, majoritariamente (61%), se 

definem como pesquisa de abordagem qualitativa. Esse tipo de pesquisa para Minayo (2014, 

p. 57) "[...] se aplica ao estudo [...], das representações, das crenças, das percepções e das 

opiniões, produtos das interpretações que os homens fazem a respeito de como vivem, 

constroem seus artefatos e a si mesmos, sentem e pensam". Dessa forma, entendemos que na 

abordagem qualitativa a pesquisa comporta análise descritiva, interpretativa e detalhista, 

caracterizada pela empiria, cujo fim é oferecer ao leitor uma visão do fenômeno como se 

estivesse nas situações descritas. Outros trabalhos (11%) se apresentam como pesquisa de 

abordagem quantitativa, o que, segundo Minayo (2014, p. 56) tem como objetivo "[...] trazer à 

luz dados, indicadores e tendências observáveis ou produzir modelos teóricos de alta 

abstração com aplicabilidade prática". 

Além dos métodos quantitativos e qualitativos, 25% dos trabalhos se denominam com 

abordagem quanti-qualitativa. Sobre esse tipo de definição de pesquisa Mynaio (2014, p. 76) 

considera que é possível esse tipo de abordagem mesmo que a pesquisa tenha campos 

definidos, pois "[...] uma investigação de cunho quantitativo pode ensejar questões passíveis 
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de serem respondidas só por meio de estudos qualitativos, trazendo-lhe um acréscimo 

compreensivo e vice-versa [...]". Mesmo considerando que as pesquisas quantitativas e 

qualitativas possuem seus campos específicos, isso não impede de serem utilizadas 

conjuntamente. Entretanto, acreditamos que a pesquisa qualitativa oferece diferentes estilos 

de investigação e pode ser aplicada ao vasto campo da educação. Essa ideia é corroborada por 

Bogdan e Biklen (1994, p. 206) que dizem existir "[...] muitos estilos diferentes de 

investigação qualitativa e uma variedade de maneiras de trabalhar e analisar os dados". Outros 

(3%) não indica em que tipo de abordagem sua pesquisa se enquadra. 

Também registramos os tipos de pesquisas mais recorrentes, que são 39% de estudo de 

caso, "[...] seja ele simples e específico [...] ou complexo e abstrato [...]" (LUDKE; ANDRÉ, 

1986, p. 17); 33% de pesquisa-ação, que busca “[...] investigar as relações sociais e conseguir 

mudanças em atitudes e comportamentos dos indivíduos" (ANDRÉ, 1995, p. 31) e 28% de 

pesquisa-participante, em que se busca a plena participação da comunidade na realidade, 

promovendo a participação social (COSTA; COSTA, 2011). Esses dados são registrados 

considerando que os trabalhos se enquadram em mais de um tipo de pesquisa. 

Quanto aos recursos utilizados para a coleta de dados, observamos que há uma 

variação. Os mapas conceituais apareceram em 23 trabalhos (82%); o questionário em 20 

deles (71%), dos quais 16 deles aplicados a alunos, 2 a professores e 2 com outros 

colaboradores. As entrevistas constam em 12 (um índice de 43%), sendo que 10 foram 

realizadas com alunos, uma com professores e uma com outros colaboradores. Estamos 

considerando nesse quantitativo a utilização de mais de um recurso por trabalho, tendo em 

vista que em 22 deles os autores fizeram uso de mais de um recurso, como Liane Petry 

(2010), Lorrainy Bartasson (2012), Rejane Falcão (2012), Mayara Oliveira (2013), Valentin 

Neto (2013), Aldeni Oliveira (2015), Arthur Magalhães (2015) e José Ledur (2015).  

Sobre a utilização dos questionários como recurso para coleta de dados, Costa e Costa 

(2011) apresentam suas vantagens, que consistem em alcançar uma grande quantidade de 

pessoas, enquanto que a desvantagem é ser uma maneira impessoal de coleta de dados, pois 

geralmente é aplicado na ausência do pesquisador, o que pode mitigar detalhes importantes do 

comportamento e outras formas de manifestação dos participantes da pesquisa, que 

contribuem sobremaneira para as análises.  Já as entrevistas, por sua vez, são direcionadas a 

um número restrito de pessoas e sua vantagem é a interação do pesquisador com o 

entrevistado, o que possibilita capturar particularidades que não são percebidas no 

questionário, mas, em função do tempo, elas restringem a quantidade de participantes 

(COSTA; COSTA, 2011). Com relação à utilização do mapa conceitual para coleta de dados, 
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consideramos, de acordo com Ruiz-Moreno et al. (2007), que são bons recursos para a 

finalidade, sobretudo, quando usados para o processo avaliativo, pois possibilitam perceber 

aspectos cognitivos, atitudinais e procedimentais. 

Constatamos que dos 28 trabalhos analisados 3 deles indicam como uma das etapas de 

coleta de dados a revisão bibliográfica. No entanto, eles não se caracterizam como pesquisa 

bibliográfica, nem os autores fazem análise dessa etapa de coleta. Portanto, consideramos que 

se trata de um equívoco metodológico registrar a revisão bibliográfica como parte da 

metodologia, uma vez que ela não corresponde à parte metodológica de pesquisa, mas, nesses 

casos em questão, à fundamentação. De acordo com Costa e Costa (2011), esses equívocos 

podem ser resultado da ausência explicita do problema de investigação, o que acaba por 

dificultar a clareza dos caminhos metodológicos e dos resultados. Observamos também a 

existência de trabalhos (14%) que registram a execução de coletas de dados, mas que não são 

discutidos nas análises e/ou resultados, o que também consiste em uma falha metodológica. 

Na análise descritiva identificamos que há maior quantidade (59%) de trabalhos sobre 

mapas conceituais no ensino de ciências voltado para o processo avaliativo (cf. gráfico 3). 

Sobre isso, Moreira (2009) ressalta a possibilidade desse recurso ser usado para a visualização 

da organização conceitual, quando a abordagem for para o processo avaliativo. A partir das 

metodologias e, especificamente, da forma como os autores trabalham com os mapas 

conceituais, identificamos alguns pontos relevantes. O primeiro é o fato dos autores utilizarem 

os mapas conceituais que os próprios alunos elaboraram para analisar o processo de ensino e 

aprendizagem dos conteúdos. Nessa vertente, encontramos 15 trabalhos, correspondendo a 

54% do total: Suzane França (2005); Giselle Salviato (2009); Itatiana Wendt (2010); Liane 

Petry (2010); Lorrainy Bartasson (2012), Rejane Falcão (2012); Marina Weber (2013); 

Mayara Oliveira (2013); Luzia Silva (2014); Aldeni Oliveira (2015); Arthur Magalhães 

(2015); Erika Rodrigues (2015); José Ledur (2015); Terezinha Reis (2015) e Andréa Araújo 

(2016). Consideramos que esse fato consiste em um ponto positivo dessas pesquisas, 

sobretudo em função de se tratar de um recurso instrucional que pode possibilitar a 

dinamicidade ao processo de ensino e aprendizagem. Sobre isso, Novak (1981, p. 127) 

considera que: “[...] a instrução deve oferecer quantidades variáveis de experiência com 

apoios concretos, em todas as faixas etárias [...]”. Especificamente nesse caso, os mapas 

podem ser instrumentos concretos para o processo de ensino e aprendizagem. 

Em 21% dos trabalhos analisados, os mapas conceituais foram elaborados por 

estudantes de cursos de graduação: nas pesquisas de Camila Cicuto (2011), Bruno Valle 

(2012), Jerson Junior (2012), Joana Aguiar (2012), Ubaldo Góes (2012) e Anderson Viana 
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(2016). Vale ressaltar que quatro desses trabalhos não foram encaixados na subcategoria 

“mapas conceituais para a formação docente”, pois seu enfoque está em “recurso para o 

processo avaliativo”. São eles: Camila Cicuto (2011), Bruno Valle (2012), Jerson Junior 

(2012) e Anderson Viana (2016). Percebemos, também, que em 11% dos trabalhos os autores 

solicitaram que os mapas fossem elaborados por alunos e professores conjuntamente: é o caso 

de Valentin Neto (2013), André Silva (2014) e Clodoaldo Reis (2015). Essa variedade de 

metodologias, em que não apenas os alunos têm a possibilidade de utilizar e elaborar os 

mapas, mas também os professores, até mesmo para fins que extrapolam o trabalho em sala de 

aula, têm fundamento nas ideias de Novak e Gowin (1984) e Moreira (2009), ao destacarem 

que os mapas são flexíveis, podendo ser utilizados em diversas situações.  

A elaboração metodológica dos mapas conceituais envolve a identificação de palavras-

chave, a partir dos materiais pedagógicos oferecidos pelos professores em aula (textos, aula 

expositiva, visitações). Esse tipo está presente nos trabalhos de Suzane França (2005), Itatiana 

Wendt (2010), Liane Petry (2010), Camila Cicuto (2011), Luzia Silva (2014), Clodoaldo Reis 

(2015) e Terezinha Reis (2015). Outro aspecto metodológico para a elaboração dos mapas 

observado nos trabalhos é o uso de pergunta ou questão-focal, a partir dos materiais 

pedagógicos oferecidos pelos professores em aula (textos, aula expositiva, visitações) como 

passo inicial para a elaboração e como questão orientadora ao pesquisador. Identificamos isso 

em: Liane Petry (2010), Maurício Salgado (2011), Bruno Valle (2012), Jerson Junior (2012), 

Joana Aguiar (2012), Lorrainy Bartasson (2012) e Anderson Viana (2016). Dentre os 28 

trabalhos analisados, 86% utilizam mapas conceituais elaborados de três formas diferentes, 

porém correlatas: individualmente (29%), coletivamente (50%) ou nas duas formas conjuntas 

(21%). Para Novak e Cañas (2008), a utilização de palavras-chave e questão-focal é indicada 

para iniciar o trabalho com os mapas conceituais. Isso significa que os trabalhos citados 

apresentam uma metodologia coerente com a proposta do instrumento. 

Ainda em relação ao uso dos mapas conceituais como recurso metodológico, somente 

quatro (14%) dos trabalhos analisados não o fazem com a participação de alunos ou 

professores, nem na forma de elaboração individual ou coletiva. Eles aparecem de outras 

formas, como Emerson Alves (2014), que usa o mapa para análise dos livros didáticos e ele 

mesmo o constrói; Caroline Almeida (2014), que cria os mapas por meio de plataforma para 

serem consultados pelos alunos; Maurício Salgado (2011), que os utiliza para compilar e 

representar cada etapa de sua pesquisa e Marcelo Cunha (2010), que os elabora por meio de 

um protótipo (jogo), que pode ser alterado pelos alunos. Nesses trabalhos, ainda que os mapas 

conceituais não sejam desenvolvidos com ou pelos alunos ou professores diretamente, é 
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importante considerar que eles destacam as possibilidades oferecidas pelo instrumento. Como 

é o caso de Marcelo Cunha (2010) e Caroline Almeida (2014), em que os mapas conceituais 

são utilizados para fins pedagógicos, enquanto que nos trabalhos de Maurício Salgado (2011) 

e Emerson Alves (2014) eles são vistos como recurso para o pesquisador.  

No universo em que pesquisamos são essas algumas das possibilidades de uso dos 

mapas diante de seu grande potencial no processo de ensino e aprendizagem. Os trabalhos 

mostram que a prática na aprendizagem tem importante papel, colaborando, desse modo, com 

a afirmativa de Novak (1981, p. 49) no sentido de que “[...] a prática leva a perfeição [...]”. 

 

6.2.4 Referencial teórico  

 

Na análise do referencial teórico, objetivamos identificar quais as bases utilizadas para 

as discussões sobre o ensino de ciências e mapas conceituais. No que se refere ao ensino de 

ciências, identificamos que 39% dos pesquisadores fazem uso dos documentos editados pelo 

MEC, em especial os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), além de autores como 

Krasilchick, Delizoicov, Angotti e Pernambuco e Chassot, que aparecem em 18% dos 

trabalhos. Mas, muito embora estejam situados no contexto da discussão sobre ensino de 

ciências, um total de 11% dos autores não contemplam de fato o assunto no referencial 

teórico, não dedicam um capítulo, ou um tópico a esse respeito, assim como não recorrem a 

autores dessa área. Ao lermos esses trabalhos sentimos a falta, pois eles se apresentam com a 

perspectiva de discutir alfabetização científica, mudanças climáticas, entre outros assuntos. 

 Com relação ao referencial sobre mapas conceituais, a maioria dos trabalhos 

analisados (86%) apresenta o que denominamos de literatura de base, ou seja, àquela que diz 

respeito aos autores que constituem a base das discussões sobre mapas conceituais, como 

Ausubel, Novak, Hanesian e Gowin. Porém, percebemos que, mesmo fazendo uso desses 

referenciais, uma parte dos trabalhos que fazem uso da literatura de base (37%) indicam 

limitações no que se refere à exploração do significado de mapas conceituais. Outros, por sua 

vez, se restringem ao uso de comentadores/intérpretes dos autores de base. Trabalhos com 

esse perfil totalizam 11% e se referenciam em Moreira e Beichweitz (1987), Moreira (1997), 

Cardoso (2010) e Tavares (2008). Não obstante, é preciso ressaltar que nenhum dos trabalhos 

analisados apresenta comprometimento de ordem conceitual em sua discussão teórica: ainda 

assim, percebemos que as abordagens do assunto são feitas de maneira breve, pouco 

aprofundada, em função da complexidade do tema, considerando que, na maioria dos 

trabalhos, esse é o assunto ou instrumento central.  
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 Também observamos que nem todos os textos analisados, que utilizam mapas 

conceituais, têm esse assunto como preocupação investigativa. Ou seja: há trabalhos que 

recorrem ao uso do instrumento como recurso para coleta de dados ou para fazer análise de 

uma prática ou recurso pedagógico, mas não têm a intenção de discutir esse assunto. Isso pode 

justificar a brevidade com que abordam o mesmo ou a recorrência a autores secundários sobre 

ele. Existem, ainda, aquele trabalho que nem apresenta discussão sobre mapas conceituais, 

como é o caso de Mayara Oliveira (2013), cuja pesquisa envolve o uso de uma interface 

virtual para o ensino de ciências e biologia celular com alunos de Ensino Fundamental, Médio 

e Superior e no qual o mapa conceitual é utilizado, simplesmente, como uma forma de 

avaliação da interface em relação às atividades propostas. 

 

6.2.5 Resultados e conclusões  

 

No que se refere à análise dos resultados e conclusões, percebemos que os autores 

indicam mudanças conceituais a partir da produção dos mapas prévios como indicado por 

Suzane França (2005), ao concluir que, no final do processo desenvolvido por ela, os alunos 

demonstram aprofundamento nos mapas, resultando no aumento conceitual após a 

intervenção. Giselle Salviato (2009) também aponta que após a intervenção foi possível 

identificar melhoras significativas nas produções dos mapas conceituais. Itatiana Wendt 

(2010) relata que os mapas foram elaborados sem dificuldades pelos alunos. Camila Cicuto 

(2011) diz que os mapas devem ser utilizados em diferentes níveis, numa perspectiva 

interdisciplinar. Maurício Salgado (2011) relata que a partir dos mapas foram evidenciadas 

alterações nos conceitos de biodiversidade explorados em sua pesquisa. No trabalho de 

Emerson Alves (2014) foi identificada a ausência de abordagem sistêmica na análise dos 

livros didáticos e o autor indica os mapas conceituais como instrumento para suprimir essa 

necessidade. Terezinha Reis (2015) chega à conclusão de que os mapas conceituais, dentre as 

estratégias utilizadas em sua pesquisa, foram considerados novidade para os alunos e que eles 

demonstraram motivação ao utilizá-lo. De acordo com o indicado pelos autores, e em 

conformidade com o que Novak e Cañas (2008) apresentam sobre os mapas conceituais, 

percebemos que eles serviram para organizar e representar o conhecimento nas diferentes 

propostas.  

Diante disso, vejamos com maior detalhe o que esses e os demais autores apontam 

como principais resultados e conclusões em suas produções. No trabalho de Suzane França 

(2005) há indicação de limitação nos primeiros mapas produzidos pelos alunos devido à 
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ausência de palavras de ligação, fato justificado por Santos e Costas (2011) ao relatarem que 

os mapas serão ricos à medida que seus conceitos se relacionarem. No mapa II (posterior à 

intervenção) é notória a presença de conceitos mais complexos. Nos textos os alunos mostram 

que conseguem perceber o que empregam interesse e possuem preparação para detectar e na 

entrevista, segundo a autora, não há relação que mereça comentário. Mais uma vez, 

localizamos indícios da importância dada à prontidão para aprender, o que, de acordo com 

Novak (1981), é fundamental para o processo de aprendizagem e que pode ser constatado no 

resultado dos textos produzidos pelos alunos, indicando que eles tinham interesse apenas por 

aquilo que estavam preparados para conhecer. Nas considerações finais a autora indica que os 

alunos perceberam a importância dos mapas para o processo de sistematização dos 

conhecimentos prévios e sugeriu que a formação continuada contemple temas transversais no 

Ensino Fundamental I, com abordagem interdisciplinar. Ela não menciona ter respondido ao 

seu problema de investigação, mas, diante da análise realizada, percebemos que os objetivos 

direcionados para cada encontro foram alcançados.  

Giselle Salviato (2009) indica que no cruzamento dos dados coletados entre os mapas 

e a interpretação de imagens ocorreu avanços significativos na aprendizagem. Nas conclusões, 

ela aponta para um aumento conceitual da aprendizagem, que é identificada nas proposições 

dos mapas. A autora enfatiza a importância de reapresentar os mapas, no sentido de que os 

alunos possam realizar correções. Destacamos na pesquisa de Giselle Salviato (2009) o 

processo de reapresentação dos mapas, sujeitos a possíveis alterações, o que corrobora com a 

autoavaliação da aprendizagem pelos alunos. Nessa perspectiva, Novak e Cañas (2008, p. 3) 

relatam que os mapas têm por objetivo “[...] acompanhar e entender as mudanças no 

conhecimento das crianças de ciências”. Em seu trabalho, a autora indica ter respondido ao 

seu problema de investigação. E, na nossa avaliação, consideramos que o uso dos mapas 

conceituais no ensino de ciências foi bem aplicado. 

 Itatiana Wendt (2010) expõe os resultados dos exercícios (inicial e final) e dos textos 

produzidos pelos alunos. Durante a construção dos mapas conceituais a mão livre foi 

observado, segundo a autora, que os estudantes realizaram a atividade em ‘silêncio’ e não 

houve reclamações. Acreditamos que essa evidência, indicada pela autora, esteja relacionada 

a não apresentação de maiores dificuldades pelos alunos para a elaboração dos mapas e não 

como uma ênfase ao processo passivo. Todos conseguiram construir o mapa conceitual sobre 

o tema estudado sem consultar qualquer material, durante a atividade que se consistiu em um 

exercício final realizado semanas após o processo de ensino. Nas suas conclusões a autora 

indica que o uso do software Cmap Tools versão 5.03 facilitou a aprendizagem, revelando 



101 
 

que, no exercício final, houve uma porcentagem maior na qualidade de acertos se comparado 

com o exercício inicial. 

Camila Cicuto (2011) concluí que os mapas conceituas na análise da vizinhança 

(análise das relações conceituais) extrapolam o tema das aulas apresentadas. Ela observou que 

os procedimentos feitos em sua pesquisa, como o uso dos mapas, também podem ser feitos 

em situações disciplinares de diferentes níveis de educação formal. Outro aspecto relevante, a 

partir da análise dos mapas, é com relação aos temas interdisciplinares, os quais revelaram 

com maior intensidade o potencial que o mapa conceitual oferece quando utilizado 

adequadamente ao longo das situações de aprendizagem. Nessa perspectiva, e de acordo com 

Chassot (2003), o ensino com abordagem interdisciplinar se coloca em oposição à 

descontextualização disciplinar, ponto de destaque indicado na presente pesquisa. 

  Maurício Salgado (2011) identifica que houve alterações significativas do conceito de 

biodiversidade do saber exposto no Aquário. Conclui que a diversidade genética é complexa 

para um leigo em biologia, que a diversidade de ecossistemas é confusa no ‘saber sábio’ (de 

referência) e que não foram encontradas referências ao homem, já nos textos essas referências 

são indiretas. Portanto, o autor considera que existe uma falta de relação entre o que se 

encontra nos manuais com o que é transmitido no ambiente do Aquário. Esse é um importante 

apontamento da pesquisa, considerando que o ensino de ciências pode acontecer em diferentes 

ambientes, como museus, planetários, etc (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 

2007). Também Novak (1981) acrescenta que a utilização de ambientes interessantes e novos 

para o ensino pode favorecer a aprendizagem, sendo importantes e interessantes para a 

aprendizagem em ciências. Maurício Salgado (2011) relata, ainda, que mapear os conceitos 

presentes em exposição é uma maneira valiosa de aprendizagem e que os mapas, quando bem 

estruturados, podem servir para consultas. Mesmo o trabalho não tendo sido desenvolvido em 

sala de aula, a pesquisa se mostrou relevante, pois apontou a possibilidade dos visitantes do 

Aquário rever os mapas e utilizá-los para conhecer os conceitos trabalhados pela exposição. 

Em resumo, Maurício Salgado (2011) faz considerações sobre o uso dos mapas conceituais no 

ensino de ciências como instrumento viável ao processo de ensino e aprendizagem. 

Bruno Valle (2012) sugere a análise conceitual como alternativa ágil para o professor 

que deseja identificar os conceitos prévios de alunos. Esses resultados e as indicações para 

trabalhos futuros feitas pelos autores demonstram, de acordo com Novak e Gowin (1984), que 

os mapas podem auxiliar no estabelecimento de critérios avaliativos, visto que contribuem 

para a melhoria de técnicas avaliativas. 
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Em sua pesquisa, Jerson Junior (2012) indica que os mapas posteriores à intervenção 

continham mais proposições dinâmicas do que os elaborados inicialmente em sua pesquisa. 

É importante considerar que alguns trabalhos apresentam pontos negativos no uso dos 

mapas conceituais, como é o caso de Liane Petry (2010), que relata a desmotivação e 

desinteresse dos alunos com os mapas. Entretanto, consideramos que a autora fez uma 

discussão pouco aprofundada do recurso, tendo em vista as dificuldades apresentadas. 

Conforme indica Ausubel, Novak e Hanesian (1980), para o processo de ensino e 

aprendizagem se deve partir daquilo que o aluno já sabe. Portanto, a exploração do 

instrumento seria necessária. No caso em destaque, a pesquisadora, na intenção de analisar os 

dados, criou três categorias e as avaliou separadamente, o que para Bardin (2011) seria um 

processo de diferenciação. A primeira categoria foi ‘a unidade de aprendizagem sobre 

ecossistemas em movimento’, a segunda ‘motivação e interesse dos alunos para aprender’ e a 

terceira ‘consciência ambiental e as relações do homem com o ambiente’. Na etapa de 

descrição dos resultados das atividades Liane Petry (2010) aponta apenas quatro das 11 etapas 

que realizou. No momento em que cita as principais dificuldades, os mapas conceituais foram 

citados. Como estratégia para amenizar as dificuldades na elaboração dos mapas ela indica o 

trabalho em grupo. Os alunos manifestaram resistência em aceitar as sugestões, assim como 

apresentaram dificuldades na leitura, carecendo maior atenção da pesquisadora. Os alunos 

também apresentaram dificuldades na etapa de pesquisa sugerida sobre o tema estudado. 

Diante desses resultados, é importante considerar um dos fatores que Novak (1981) destaca 

como essencial para o processo de aprendizagem, que é a prontidão. Para Novak (1981), o 

indivíduo deve estar motivado para aprender. Mas, pelo que percebemos na leitura do 

trabalho, faltou motivação dos alunos para produção dos mapas conceituais como apresenta a 

pesquisadora. A desmotivação dos alunos pelo processo de elaboração dos mapas pode estar 

relacionado a falta de prontidão (NOVAK, 1981). Na produção dos mapas conceituais, de 

acordo com Souza e Boruchovitch (2010), é preciso estabelecer objetivos que sejam claros, 

dessa forma se minimiza o risco deles serem utilizados de forma puramente mecânica.  

Outro trabalho de igual dificuldade com o uso dos mapas conceituais é o de Marina 

Weber (2013). Segundo a autora, devido à defasagem dos conhecimentos prévios por parte 

dos alunos, muitos fizeram uma elaboração ‘pobre’, inclusive aqueles confeccionados 

posteriormente à intervenção. Acreditamos que a autora relaciona o termo ‘pobre’ à ausência 

de relação entre os conceitos expostos nos mapas conceituais. Esse fato poderia ter sido 

amenizado com a utilização dos organizadores prévios que, de acordo com Moreira (2009), 

servem de preparação para o tema a ser discutido. A autora identifica as principais evidências 
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de sua pesquisa como: as aulas práticas úteis no desenvolvimento de conceitos científicos 

pelos alunos e a aplicação dos questionários que possibilitou a elaboração da sequência 

didática, englobando diversas atividades teóricas e práticas. Mesmo com as dificuldades 

apresentadas, a autora afirma que houve a construção de novos conhecimentos pelos alunos e 

ressalta a valorização do professor. Além disso, destaca que os mapas conceituais prévios e 

posteriores à intervenção possibilitaram o desenvolvimento da capacidade cognitiva com 

relação à aprendizagem significativa, que consiste também em estratégia facilitadora para o 

processo avaliativo. Sobre isso, Ausubel, Novak e Hanesian (1980) indicam que a 

aprendizagem significativa ocorre com a interação entre os conceitos prévios e os novos 

conceitos apresentados e, se não há conhecimentos prévios, é possível que ocorra o processo 

de aprendizagem mecânica. 

Os trabalhos de Joana Aguiar (2012), Lorrainy Bartasson (2012), Rejane Falcão 

(2012), Ubaldo Góes (2012), Mayara Oliveira (2013), Valentin Neto (2013), André Silva 

(2014), Emerson Alves (2014), Luzia Silva (2014), Arthur Magalhães (2015), Clodoaldo Reis 

(2015), Erika Rodrigues (2015), José Ledur (2015), Terezinha Reis (2015), Anderson Viana 

(2016) e Andréa Araújo (2016) também apresentam considerações sobre a utilização dos 

mapas conceituais.  

Joana Aguiar (2012) conclui que o questionário elaborado e validado para avaliar o 

efeito de capacitação, proposta durante a disciplina de ciências da natureza nos anos 2009 e 

2010 pelos alunos em formação docente, é eficaz. Na análise dos mapas conceituais é 

percebido os níveis de entendimento sobre o instrumento. A autora evidencia que o 

instrumento de avaliação do nível de conhecimento proposto e validado na pesquisa 

(questionário) é altamente coerente com a realidade do sistema educacional apresentado, 

respondendo, assim, ao seu problema de investigação.  

Lorrainy Bartasson (2012) identifica, nos resultados e conclusões, a fase de pós-teste 

com aumento significativo no volume e uso de subconceitos nos mapas. Na fase de pós-teste, 

os mapas são comparados aos de experts e percebido maior semelhança. A autora conclui que 

o PROBIO-EA (material didático) é favorável tanto na mediação entre aluno e professor, 

quanto na compreensão de conceitos ecológicos, quando utilizado para compor ou nortear o 

planejamento educacional da escola. A autora destaca as práticas de educação ambiental 

voltadas à problematização da realidade, o que pode favorecer a consolidação da temática 

ambiental. Em conformormidade com aquilo que descreve Ostermann (1996), consideramos 

que o problema de investigação foi respondido e que a problematização é uma importante 

maneira de ensinar ciências. 
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Rejane Falcão (2012) afirma que a utilização dos mapas conceituais para a 

aprendizagem do conteúdo “reprodução humana” é, de fato, eficiente. Ela fez uma verificação 

aplicando pré-teste e pós-teste, a partir dos quais constatou avanços de aprendizagem com o 

uso do instrumento, concluindo que os mapas tiveram influência na aprendizagem 

significativa dos alunos em relação ao conteúdo. Para a análise dos mapas elaborados pelos 

alunos, ela utilizou a Taxonomia Modificada de Bloom, com níveis de conhecimento: factual, 

conceitual, procedimental e metacognitivo. Esse procedimento está de acordo com a proposta 

inicial da pesquisadora, sobre o uso do instrumento para o processo de aprendizagem, o que, 

por sua vez, é referendado por Moreira (2009), para quem os mapas são formas que 

possibilitam a demonstração da organização, estabilidade e diferenciação dos conceitos. A 

pesquisadora também registra em seu trabalho o diálogo que teve com os alunos a respeito da 

experiência deles na construção dos mapas conceituais como instrumentos avaliativos. E, 

segundo ela, a escuta dos alunos é de muita valia, pois percebeu total apreço deles com os 

mapas e interesse em continuar utilizando-os. Consideramos como sendo um dos destaques 

do trabalho da pesquisadora os resultados indicados por ela, que relatam as percepções dos 

alunos sobre a utilização dos mapas conceituais, pois, de acordo com Castro (2006), não 

apenas as crianças aprendem, mas também os adultos, nesse processo de ensino que é 

efetivado por meio da troca de aprendizagens. 

Ubaldo Góes (2012) aponta que os mapas podem atuar como elementos auxiliares na 

formação continuada de professores de ciências e matemática. O autor indica que nos fóruns 

de aprendizagem virtual os alunos apresentam uma estrutura conceitual mais flexível, não-

linear e dinâmica, se comparado à escrita textual. Descreve todas as etapas de análise dos 

dados e dos recursos utilizados para a coleta. Diante disso, destacamos as evidências 

relacionadas ao uso dos mapas conceituais, em que eles são indicados como possibilidades de 

representar e interligar ideias ou conhecimentos e promover a aprendizagem, a partir da 

organização e diferenciação conceitual. O mapa conceitual é uma estratégia flexível que 

dinamiza e representa as informações, ao mesmo tempo em que é uma inovação pedagógica. 

Em se tratando da formação continuada, mediante a utilização dos mapas conceituais indicada 

pelo autor, consideramos de acordo com Moreira (1997) ser interessante, visto que os mapas 

podem ser elaborados para uma única aula, ou para um curso completo. 

Mayara Oliveira (2013) registra que os alunos tiveram resultados semelhantes entre si 

e nos mapas também não mostraram diferenças óbvias entre os grupos, embora alguns 

tiveram maior grau de generalização. Os pontos positivos na Interface Adaptativa (IA), 

mencionados pelos alunos em ambos os grupos, foram principalmente a presença de vídeos, 
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jogos e software. Já como desvantagem, os alunos apontaram a presença de texto em cada 

página. Na gravação e registro no diário de campo, a autora destaca que os alunos de ambos 

os níveis consideraram a IA útil para a aprendizagem. A percepção dos professores sobre a IA 

é que o projeto foi interessante e útil ao ensino em comparação às abordagens tradicionais. 

Portanto, a IA proporcionou aos estudantes a possibilidade de apreender conhecimento sobre 

a proliferação celular. Assim, consideramos que o problema de pesquisa foi respondido. A 

evidência quanto à insatisfação dos alunos sobre a presença dos textos na IA aponta 

diretamente para o que alerta Machado (2012) de que a escola tem deixado as práticas de 

leitura e escrita num campo do controle nas produções. 

Valentin Neto (2013) desenvolveu em sua pesquisa um plano de ação articulando 

competências e disciplinas com dois educadores parceiros (um professor de educação física e 

outro de informática) para a discussão sobre a obesidade junto aos alunos da sexta, sétima e 

oitava séries. Esse estudo teve como finalidade conhecer as percepções dos educandos sobre a 

obesidade e seus hábitos alimentares, no intuito de traçar ações a serem trabalhadas pelo 

pesquisador e pelos parceiros da pesquisa. O autor indica como resultados das intervenções e 

questionários aplicados aos alunos e às suas famílias que não havia interesse dos alunos em 

relação às hortaliças e frutas, sendo maior o consumo de refrigerantes, biscoitos recheados, 

lanches e frituras e que em média as pessoas realizam 3,8 refeições ao dia. Segundo Valentin 

Neto (2013), o conceito de obesidade, a partir de sua investigação, foi diretamente ligado à  

palavra ‘em excesso’. Quanto à percepção dos educadores sobre os mapas conceituais, os 

resultados fazem considerar a importância de integrar esforços em pesquisas 

interdisciplinares, pois a utilização do mapa conceitual mediante essas ações interdisciplinares 

ganham complexidade à medida que outros olhares são lançados à proposta. Valentin Neto 

(2013) conclui que durante a realização das atividades houve a apropriação de alguns termos e 

conceitos pelos estudantes e afirma não poder garantir se houve uma aprendizagem realmente 

significativa, ou apenas a memorização, pois, para isso, seriam necessárias mais 

investigações. Mesmo havendo um processo de memorização, consideramos importante, pois, 

de acordo com Novak (1981), a memorização é uma das aprendizagens necessárias. É 

importante considerar, também, que não se pode quantificar com exata precisão o nível de 

aprendizagem significativa do indivíduo, de acordo com os autores da ideia de aprendizagem 

significativa por um processo de assimilação. Segundo Novak; Gowin (1984), a assimilação 

só acontece mediante um processo individual e idiossincrásico. O mapa conceitual integrativo 

(elaborado pelos parceiros da pesquisa) foi considerado pelo pesquisador e pelos parceiros 
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como um bom direcionador das atividades. Mas, para eles, o tempo de planejamento das 

atividades foi considerado um fator que deve ser repensado em outras pesquisas. 

André Silva (2014) avalia, em seus resultados, que a inserção de tecnologias 

educacionais estabelece um modelo pedagógico, que integra a elaboração de projetos de 

pesquisa por meio da pesquisa e socialização do conhecimento produzido em feiras, 

seminários ou mostra de ciências. Essas estratégias são maneiras de tornar o ensino atraente 

para os alunos, particularmente, o de ciências. O autor conclui que o ensino pela pesquisa, 

mediado por um projeto e consolidado em seminário, é capaz de ressignificar o saber e o 

fazer. Sobre os mapas conceituais, ele destaca a eficácia do instrumento junto aos professores 

e confere, mediante seus resultados, que eles são métodos de estímulo à pesquisa, além de ser 

uma novidade para a maioria dos estudantes. Aponta ainda a necessidade de maior 

conhecimento por parte dos educadores sobre os mapas para a melhor utilização do recurso, 

sobretudo quando o objetivo é tornar o aluno sujeito do conhecimento. Sobre isso Delizoicov, 

Angotti e Pernambuco (2007, p. 125) registram a importância de levantar questões como: 

“Será que esse aluno tem interesse no que lhe está sendo proposto?” “Será que desperta sua 

curiosidade, justifica com o prazer final o esforço de aprender?”. 

Emerson Alves (2014) relata como resultado de sua pesquisa que nos livros de 

geografia foi observada a ausência de complexidade para explicar o ciclo da água, já os livros 

de ciências há maior ênfase para explicar e representar o processo. Conclui que mediante as 

análises realizadas nos livros de ciências e geografia, do sexto ao nono ano do Ensino 

Fundamental, existe uma desigualdade entre as coleções, a partir da sistematização e 

processos que envolvem o ciclo hidrológico. Contudo, o autor indica os mapas conceituais 

para suprimir a necessidade de ligações entre os conceitos ausentes nas coleções, pois, de 

acordo com Novak e Gowin (1984), os mapas, quando utilizados corretamente, demonstram 

um conhecimento bem estruturado, com ideias e conceitos interligados que ajudam o aluno a 

ampliar e compreender novos conceitos.  

Luzia Silva (2014) conclui que os alunos consideraram os mapas como diferencial em 

relação à avaliação tradicional. Segundo a autora, nas elaborações é possível visualizar 

hierarquias conceituais, ligações transversais, exemplos, relação entre conceitos e o 

compartilhamento de saberes idiossincrásicos entre os alunos. Para pesquisas futuras, sugere o 

trabalho com docentes na identificação dos níveis de apreensão conceitual a partir da análise 

dos mapas conceituais.  

Arthur Magalhães (2015) afirma serem os mapas pouco explorados em sala de aula, 

apesar dos livros didáticos adotados para as turmas trazerem esse recurso. O autor revela que 
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os alunos possuem explicações sobre os fenômenos da natureza que se fundamentam nas 

vivências e experiências pessoais. É percebido, segundo o autor, certo grau de dificuldade de 

aprendizagem, apresentado pela maioria dos alunos no que se referem à leitura e à escrita. O 

estudo mostra que os estudantes são auxiliados a partir das concepções cotidianas para a 

aprendizagem conceitual. Essa evidência se relaciona à importância dos conceitos já 

estabelecidos para que haja aprendizagem significativa (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 

1980). Para pesquisas futuras, o autor indica a abordagem sobre o ambiente aquático dos 

igarapés, a produção de material didático pedagógico sobre esta temática e investigações 

referentes à utilização de espaços não formais de aprendizagem. Com relação ao uso dos 

mapas conceituais, ficou evidente que não são explorados em sala de aula, apesar dos livros 

apresentarem esse recurso, visto que apenas um aluno lembrava do instrumento. 

Clodoaldo Reis (2015) aponta para trabalhos futuros a relação entre pesquisa-ação, 

grupo focal e mapa conceitual, pois demonstrou serem facilitadores ao processo de ensino e 

aprendizagem. O autor relata que, apesar das individualidades dos alunos, a contraposição 

dialética se fez presente e não permitiu que o individual se sobrepusesse ao coletivo da 

proposta de trabalhar em grupos. A participação nas oficinas estabeleceu a interação, a troca 

de experiências e permitiu que as professoras integrassem ligações entre os conteúdos 

ministrados e suas experiências profissionais. Os mapas conceituais serviram ao propósito de 

reflexão-ação e contribuíram significativamente ao processo. Ressaltamos, portanto, que a 

importância dos mapas nessa pesquisa coaduna com o que aponta Santos e Costas (2011) 

sobre sua relevância para estimular a metacognição ao passo que o aluno aprende a aprender. 

Diante dos resultados, o autor conclui que a formação continuada atingiu seus objetivos.  

Erika Rodrigues (2015) conclui que as atividades propostas (modelizações, 

apresentação de seminários, elaboração de glossários, relatórios de atividades práticas, mapas 

de conceitos, produção de texto coletivo e elaboração de questões para a entrevista com o 

cientista), indicaram que os estudantes conseguiram ampliar seus conceitos iniciais sobre o 

DNA. No questionário estruturado pelos pesquisadores foi identificado que alguns estudantes 

apresentavam fragilidades sobre o conceito de ciência. Para a autora, as dificuldades 

correspondem à questão estrutural da escola, à falta da biblioteca, da sala de informática e 

laboratório de ciências, que poderiam potencializar as atividades propostas.  

José Ledur (2015) considera que na UEPS (Unidade de Ensino Potencialmente 

Significativa) alguns conceitos não foram totalmente compreendidos pelos estudantes. As 

atividades de elaboração de mapas conceituais demonstraram a potencialidade do recurso para 

a aquisição de aprendizagens e favoreceram a diferenciação progressiva. Mapas mais 
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complexos não foram elaborados, e a realização da tarefa em grupo estimulou a interação 

social. A UEPS serviu para que os estudantes confrontassem o seu saber popular com o ‘saber 

sábio’ (saber de referência).  

Terezinha Reis (2015) acredita que a sequência didática aplicada em sua pesquisa 

favoreceu a interação entre conhecimentos prévios e novos conhecimentos, criando elos que 

facilitaram a ancoragem e diminuíram a distância entre aquilo que os alunos já sabiam e as 

novas informações apresentadas. A sequência também oportunizou o acompanhamento e a 

revisão da aquisição conceitual dos alunos. A autora acredita que a utilização de desenhos, 

textos e mapa conceitual ampliou as possibilidades de expor os conhecimentos. Para a autora, 

o mapa entre os demais recursos teve impacto diferenciado, uma vez que foi recebido como 

novidade: a partir deles, os alunos se mostraram motivados, ressaltando que apenas uma aluna 

não conseguiu elaborar os mapas.  

Anderson Viana (2016) conclui dizendo que ao utilizar os mapas conceituais como 

instrumento avaliativo foi possível identificar que os alunos alcançaram maiores níveis 

conceituais e que, portanto, serviram ao seu propósito que vai além de simplesmente avaliar. 

De acordo com Souza e Boruchovitch (2010, p. 214), os mapas são importantes instrumentos 

para o processo avaliativo e não existe a possibilidade de repetições ou linearidade no 

trabalho com mapas conceituais. “Cada produção é uma surpresa, porque única naquilo que 

representa enquanto revelação de um percurso de aprendizagem e de uma estrutura edificada 

– mesmo quando em permanente reedificação”. 

Andréa Araújo (2016) apresenta como resultado da pesquisa a constatação de que o 

saber ambiental de determinados atores sociais possibilitou verificar, em uma escala dos 

campos sociais, que a escola é um dos locais onde o saber ambiental pode ser elaborado e 

transformado em ações. Segundo a autora, na análise dos mapas conceituais o saber ambiental 

existe internalizado em cada ator da escola, independente das relações que possui consigo 

mesmo e com o mundo ao seu redor. A pesquisa oportunizou lançar o olhar para as 

concepções dos atores sobre a ciência. Para Trevisan e Gonçalves (2000, p. 2), o ensino de 

ciências apresenta muitos desafios. Um deles, com vista à cidadania, consiste em planejar 

estratégias de mediação que auxiliem o aluno a utilizar seu "[...] potencial de pensamento 

[...]”, considerando os fatores racionais e emocionais.  

    

 

 

 



109 
 

7 CONCLUSÕES  

 

 Observamos que as investigações no ensino de ciências com mapas conceituais vão 

além das práticas em sala de aula. Encontramos pesquisas bibliográficas e pesquisas em 

espaços fora do âmbito escolar (feiras e exposições, aquários etc.). Porém, a maioria diz 

respeito àquelas desenvolvidas no contexto escolar, sobretudo, na investigação do processo de 

aprendizagem de alunos e práticas pedagógicas dos professores. 

As investigações direcionadas, especificamente às práticas dos professores, quase 

sempre avaliam o uso de estratégias pedagógicas e instrumentos que auxiliam no processo de 

ensino. Percebemos também que nos resultados apresentados pelos autores dos trabalhos 

analisados é indicada a utilidade dos mapas conceituais para diferentes objetivos no ensino de 

ciências: para o auxílio na organização conceitual do aluno durante o processo de 

aprendizagem ou para diagnóstico inicial e final dos conhecimentos referentes aos temas 

abordados.  

As estratégias utilizadas pelos autores dos trabalhos analisados para a utilização dos 

mapas conceituais traduzem a importância de considerar no planejamento a orientação para 

uso de recursos instrucionais. O planejamento e a escolha dos procedimentos metodológicos 

coadunam com a ideia de que é preciso união entre ação pedagógica e a utilização dos mapas 

como recurso potencialmente significativo, pois os mapas por si só não garantem que a 

aprendizagem seja significativa. Acreditamos, portanto, que os mapas podem dinamizar e 

flexibilizar o ensino, quando a ação docente prepara o processo com vista à aprendizagem 

significativa.  

É importante registrar que a visão sobre o uso dos mapas como recurso, para servir à 

dinamização do ensino, corresponde à nossa compreensão, considerando os dados 

apresentados na pesquisa. Afinal, a proposta emerge das análises realizadas que mostraram 

uma forma de realizar o ensino de ciências bem diferente da maneira como normalmente é 

feito, caracterizado por uma metodologia expositiva e com alunos aprendendo passivamente.  

 Percebemos que a maioria dos trabalhos analisados abordam o ensino de ciências com 

o uso dos mapas conceituais para o processo avaliativo. Isso, em nossa visão, revela a 

eficiência do instrumento para a verificação dos conceitos apreendidos pelos alunos durante 

as aulas. Também pudemos observar que existe uma considerável quantidade de trabalhos 

(54%) nos quais os mapas são confeccionados pelos próprios alunos, durante o processo de 

aprendizagem, tanto no contexto da educação básica como na superior, o que traduz a 

eficiência o recurso instrucional quando o objetivo é fazer o aluno participar efetivamente do 
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processo. Outra forma de utilização dos mapas conceituais pelos pesquisadores ocorreu ao 

utilizar o instrumento com o intuito de capturar e categorizar os dados de suas pesquisas. 

Dessa maneira, como recurso de coleta de dados, os mapas conceituais serviram para 

organizar as informações e torná-las acessíveis. Consideramos que os mapas mostram-se 

eficientes quando usados para essas finalidades. Ressaltamos, contudo, que é importante ter 

cuidado para que não se tornem autoexplicativos, ou seja, os autores dos trabalhos devem ser 

responsáveis pela apresentação de seus mapas, assim como deve acontecer em sala de aula, 

quando elaborados por alunos ou professores. 

Nossa pesquisa identifica que falta produção sobre o uso de mapas conceituais no 

planejamento curricular dos professores, pois nenhum dos trabalhos abordou essa perspectiva. 

E, de acordo com Novak e Gowin (1984), os mapas consistem em instrumentos eficientes na 

análise curricular. Para Moreira (1997) os mapas são eficientes no planejamento: desde os 

mais específicos até os mais amplos, como o de um curso completo, essa observação nos 

conduz a indicação de trabalhos que se dediquem à análise, planejamento e organização 

curricular com o auxílio dos mapas conceituais. Consideramos que os mapas podem 

contribuir sobremaneira para o trabalho docente e, por isso, sugerimos a produção de 

pesquisas com esse enfoque. 

 A pesquisa com a análise da produção reforça nossa tese de que o ensino de ciências 

com a utilização dos mapas conceituais se configura como algo considerável: desde, porém, 

que o aluno participe efetivamente da elaboração do instrumento e que, ao mesmo tempo, os 

professores consigam perceber os avanços e dificuldades de aprendizagem apresentados pelos 

alunos. A participação ativa do aluno, no processo de ensino, colabora para o estabelecimento 

de relações significativas entre ele e o conhecimento. No caso da utilização dos mapas na 

formação docente, notamos que sua utilidade contribui para que o professor reorganize, 

reflita, avalie e integre conhecimentos aos saberes anteriormente apreendidos. Já com relação 

à utilização dos mapas pelos alunos, cremos no propósito de que ele permitiu avaliar, 

apresentar e reorganizar conceitos. 

A partir da análise realizada, apresentamos alguns aspectos que merecem ser 

destacados e que possibilitam estabelecermos uma ponte com o “produto” da nossa pesquisa, 

uma vez que é exigência do curso de Mestrado Profissional. Os destaques são: 1) os autores 

dos trabalhos analisados indicaram os mapas conceituais para utilização em diferentes níveis 

de ensino; 2) como elementos auxiliares na formação continuada, úteis para os professores 

identificarem os níveis conceituais dos alunos e 3) para a formação docente com temas 

transversais. Esses três indicadores nos remetem à necessidade e importância da formação 
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continuada de professores, pois pensar na formação continuada do professor é considerar todo 

o processo de ensino e aprendizagem, dando importância à preparação docente para que possa 

dialogar com os conhecimentos junto aos alunos. Dessa maneira, o ensino passa a ser visto 

por igualdade e possibilidades, como por exemplo: na utilização de diferentes mecanismos 

que potencializem a participação do aluno e do professor, num processo de construção 

conjunta da aprendizagem e no compartilhar conhecimentos. 

 Conjecturamos que nosso trabalho oferece à pesquisa científica contribuições sobre o 

uso dos mapas conceituais no ensino, considerando a investigação realizada sobre o que tem 

sido produzido nesse sentido. Acreditamos, ainda, que a partir dessa contribuição exista a 

possibilidade de ampliar o uso do instrumento, com aplicações que não identificamos nos 

trabalhos analisados, a exemplo do planejamento curricular.  

 Concluímos que os mapas são estratégias úteis para o ensino de ciências, mas que há 

necessidade de conhecer o recurso para, então, inseri-lo nas práticas de ensino, pois seus 

fundamentos são importantes quando se tem como objetivo tornar o instrumento um auxílio 

para a aprendizagem significativa. Destacamos sua abrangência para o campo da educação, o 

que permite que possam ser experienciados em diferentes áreas e níveis de ensino.  
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Apresentação 

 

 

 

Este produto é fruto da pesquisa em ensino de ciências do Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática. É destinado aos 

professores de ciências do Ensino Fundamental da rede estadual e municipal, 

objetivando a preparação da utilização dos mapas conceituais no ensino de ciências, 

podendo ser estendido a outros níveis de ensino e com professores das demais áreas 

que contemplam o currículo. 

Utilizamos como base para discussões e propostas de atividades a Teoria da 

Aprendizagem Cognitiva de David Ausubel e Joseph Novak (AUSUBEL; NOVAK; 

HANESIAN, 1980) e (NOVAK, 1981). A proposta está dividida em quatro 

momentos, distribuídos em um dia de atividades e formação, equivalendo a oito 

horas/aula. Pretendemos com essa Formação Continuada oferecer aos professores de 

ciências conhecimento e sugestões para o trabalho com os mapas conceituais e, por 

conseguinte, desejamos que possam levar esses conhecimentos à prática escolar. 

A formação integra teoria e prática, dividida em quatro momentos de aprendizagem. 

O primeiro é destinado à abordagem discursiva sobre Aprendizagem Significativa, 

com utilização de textos e elaboração de mapa conceitual. Em seguida, destinamos 

as discussões sobre mapas conceituais. O terceiro momento é destinado às oficinas 

de produção dos mapas conceituais. Por fim, sugerimos a avaliação de todo o 

processo, com a culminância dos trabalhos desenvolvidos durante a formação e a 

produção e apresentações dos diários de bordo, sobretudo, dos mapas conceituais. 
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Nível de Ensino: Formação Continuada 

Tema: Mapas Conceituais e Aprendizagem Significativa 

Tempo Estimado: 8 horas/aula 

Objetivo Geral: Oferecer aos professores de ciências da rede estadual e municipal 

suporte teórico e metodológico para a utilização de mapas conceituais em sua prática 

educativa: seja para o processo de ensino e aprendizagem, para avaliação da 

aprendizagem ou para o planejamento curricular. 

 

 

Estratégias: 

1º momento 

TEMA: Diagnóstico Inicial 

Objetivo: Apresentar a temática, buscando identificar os saberes prévios dos 

professores. 

- Apresentação geral: Acolhida com roda de conversas e socialização; 

-Diálogo sobre aprendizagem significativa e mapas conceituais, a partir das 

experiências dos professores; 

- Apresentação da Teoria Cognitiva de Ausubel, Novak e Hanesian (1980) e Ausubel 

(2003) e os mapas conceituais a partir de Novak (1981) e Novak e Gowin (1984); 

- Elaboração de mapas conceituais sobre aprendizagem significativa e discussão; 

- Atividade colaborativa e avaliativa com o auxílio das questões norteadores: 

O que eu sabia? O que eu descobri? 

- Elaboração de um diário de bordo. 
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2º momento 

TEMA: Mapas Conceituais 

Objetivo: Apresentar os conceitos base para o trabalho com os mapas conceituais. 

- Acolhida; 

- Resgate dos conceitos vistos no momento anterior; 

- Distribuição de livros didáticos utilizados pelos professores para a escolha de textos 

e produção de mapas conceituais em grupo; 

- Apresentação dos mapas conceituais; 

- Registros no diário de bordo. 

 

3º momento 

TEMA: Oficinas pedagógicas 

Objetivo: Rever todo o conteúdo discutido, a partir da diferenciação progressiva e da 

reconciliação integrativa. 

1. Redistribuição dos mapas iniciais para, a partir deles, produzir um texto sobre a 

temática a qual foi elaborado o mapa. Rever acertos e incoerências e sinalizar nos 

textos as correções e modificações necessárias; 

2. Elaboração de mapas conceituais a partir de imagens: troca de mapas entre os 

professores, para que cada um avalie o mapa do outro. Em seguida, os mapas voltam 

aos seus donos e cada um apresenta seu material, dizendo o que concordou e 

discordou da análise feita pelo colega. Momento de discutir sobre aprendizagem 

idiossincrásica, avaliação e autoavaliação da experiência com os mapas conceituais. 

3. Relato da experiência, com a produção dos mapas a partir da linguagem verbal e 

não verbal. 
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4º momento 

TEMA: Avaliação 

- Retomando todo o assunto discutido; 

- Elaboração, em grupo, de mapa final, envolvendo o tema “Mapas Conceituais e  

Aprendizagem Significativa”; 

-  Roda de conversa - Finalizando as discussões: O que levarão para sua prática? O 

que não levarão? 

-  Registro e apresentação do diário de bordo. 

 

 

Considerações Finais 

 

A formação continuada é uma contribuição importante, no sentido de que os 

professores tenham acesso a novos conhecimentos e possam agregá-los em sua 

prática de ensino, considerando que em alguns casos eles concluem a formação inicial 

com abordagem que não atende as necessidades atuais da educação, como as 

abordagens exclusivamente de base tradicional. O ensino de ciências, por outro lado, 

possui um campo vasto para a inserção de recursos instrucionais que possam 

representar a organização conceitual do aluno, além de contribuir para o processo 

avaliativo e que não esteja centrado nos instrumentos comumente utilizados, a 

exemplo dos testes escritos. 

Acreditamos que essa formação continuada servirá de suporte aos professores, nas 

possíveis práticas com mapas conceituais e envolvendo alunos e os próprios 

professores no processo de ensino e aprendizagem. Como, também, será um subsídio 

para uma nova forma de pensar e organizar o planejamento docente, ao considerar os 

conteúdos essenciais e os auxiliares. 
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Apêndice B - Ficha de Leitura 
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Apêndice C - Fichamentos 

Ficha de leitura – 1 

Autor FRANÇA, Suzane Bezerra de. Investigando o desenvolvimento da concepção de 

nanomundo no ensino fundamental. Recife, 2005. 

110 f.: il. 

Local e ano de 

realização 

Recife, fevereiro de 2005. 

  

Foco de 

discussão 

Concepção de nanomundo dentro da compreensão da nanociência. Importância, 

aplicação etc. 

Problema de 

investigação 

Será que os alunos já ouviram falar nessas pesquisas (relacionadas à nanotecnologia e à 

nanociência)? Será que compreendem os conteúdos científicos envolvidos no 

desenvolvimento desses produtos?  Eles têm alguma ideia da escala nanométrica?  

 

Metodologia - Metodologia de natureza qualitativa (TRIVINOS, 1996) do tipo etnográfica. 

-Desenvolvida com alunos do 8º ano, turno da tarde, em horário extraclasse. Apenas 7 

alunos participaram até o fim das atividades, considerando-se os dados de 4 alunos 

para compor a discussão deste trabalho. 

- A intervenção foi estruturada em 4 encontros, com duração de 3 horas cada. 

- Primeiro encontro: Teve dois objetivos: identificar as ideias prévias dos alunos sobre 

nanomundo e trabalhar os conceitos identificados de acordo com Ausubel. 

-Após esse momento, os alunos foram para o laboratório para identificar o que 

representava as imagens obtidas por microscópio eletrônico de varredura exibidas na 

TV. Após isso, assistiram um vídeo online com o título de “espaço aberto” com 

informações sobre o tema. No encerramento do primeiro momento foi solicitado a 

construção de um mapa conceitual sobre nanomundo. 

-No segundo instante, o objetivo foi propiciar a oportunidade de vivenciar uma sessão 

de microscópio eletrônico de varredura, realizada no laboratório de biologia celular da 

UNICAP; No final foi solicitado aos alunos a elaboração de um texto. 

- O Colégio Souza Leão foi palco para o terceiro momento da atividade. No 

Laboratório de Informática, os alunos participaram de uma dinâmica com imagens 

obtidas por microscópio eletrônico de varredura. 

-No quarto momento o objetivo foi avaliar a evolução da concepção de nanomundo 

após as intervenções, realizando-se uma entrevista individualizada para, então, haver a 

solicitação de um novo mapa.  

- Os mapas conceituais foram utilizados como instrumento de avaliação. Já os 

questionário e o texto objetivaram extrair informações que o professor pudesse planejar 

as atividades. 

Referencial 

Teórico 

A autora faz uma discussão sobre: 

- O Ensino de ciências além dos espaços escolares (BASTOS, 2004), (CHAVES E 

SHELLARD, 2005), (BRASIL, 1998), (DELICZOICOV et al., 2002), (MOREIRA, 

2004). 

-Mapas conceituais (LIMA, 2004; NOVAK e GOWIN, 1999; MOREIRA, 1999). 

-Mapas conceituais como instrumento de avaliação (AMORETTI, 2001; SANSÃO et 

al, 2002; ALMEIDA et al., 2003). 

-A maneira como a nanociência é tratada por meio da concepção de nanomundo pode 

causar interesse ou recusa pelos alunos (BONZANINI; BASTOS, 2004), (TOMA, 

2014), (CHAVES; SHELLARD, 2005), (VOGT, 2003). 

-Neste trabalho optou-se por uma abordagem lúdica, na qual a nanociência foi tratada 

através da concepção de nanomundo, utilizando-se como referência a Teoria da 

Aprendizagem Significativa de Ausubel et al., (1980) e Moreira (1999). 

Resultados e 

conclusões 

-Para apresentação dos resultados contidos nos mapas conceituais, optou-se transcrevê-

los, respeitando a originalidade. 

- Foi identificado a limitação nas representações. Em um dos alunos, apenas dois novos 

pontos foram identificados e a ausência de palavras de ligação. Na comparação entre o 
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mapa I e II houve uma expansão significativa dos conceitos e a presença de relações 

mais complexas. 

-No texto os alunos mostram que só conseguem perceber aquilo que estão preparados 

para detectar. Na entrevista não houve nenhuma certificação sobre as relações 

estabelecidas que merecesse comentário (segundo a autora). Um dos aluno ressalta que 

os mapas são válidos enquanto instrumento de avaliação. 

-O segundo aluno apresenta subsunçores sobre nanomundo, não utiliza setas 

direcionais, apresenta conceitos muito internalizados. Na a comparação do mapa I com 

o II percebeu-se a evolução da clareza.  No texto é identificado a importância do 

contato com a instituição de nível superior, ao tratar de temas contemporâneos. Na 

entrevista, o aluno ressalta a validade dos mapas e a dificuldade de elaborá-los. 

-O terceiro aluno mostra a inclusão de elementos novos, revela ainda está organizando 

suas ideias. Em comparação ao mapa II observa-se uma evolução considerável nas 

representações conceituais. Na entrevista o aluno ressalta a importância dos mapas 

para a autoavaliação. 

-O quarto aluno faz representações simplificadas: tanto quanto as informações como as 

relações. No mapa II o aluno manteve apenas um subsunçor. Com relação à entrevista 

não houve certificação relevante que merecesse destaque. Sobre as metodologias o 

aluno destaca a dificuldade na elaboração dos mapas e preferiu a elaboração de texto. 

- A visita ao laboratório da UNICAP revelou-se motivacional. 

- A utilização da temática despertou nos alunos questões próprias da física, indicando a 

contextualização do conteúdo. 

-Com relação aos mapas, os alunos perceberam sua importância no processo de 

sistematização dos conhecimentos prévios.  

- Sugere-se que a formação continuada contemple temas contemporâneos, como a 

nanociência, a inserção no fundamental inicial e sua abordagem interdisciplinar. 

 

 

Ficha de leitura – 2 

Autor SALVIATO, Giselle Midori Simizu. Multimodos de representações e a 

aprendizagem significativa de estudantes do ensino fundamental sobre 

aquecimento global: uma estratégia didática. Londrina, 2009. 

134f. : il. 

Local e ano de 

realização 

 Londrina, 2009. 

  

Foco de 

discussão 

Aquecimento Global – Multimodos de representações. 

Problema de 

investigação 

O uso de multimodos de representações como estratégia didática favorece a 

aprendizagem significativa de estudantes da 7ª série do Ensino Fundamental. Em 

específico, as tipologias de conteúdo do aquecimento global? 

Metodologia - A professora é a própria pesquisadora. 

- A estratégia multimodal desenvolveu-se em dois encontros com os alunos, aos 

sábados, nos dias 20/10/2007 e 10/11/2007, para execução das Fases I e II. 

- Na fase I: utilizaram-se os mapas conceituais e a leitura de imagens. Para o desvelar 

dos conhecimentos prévios que os estudantes tinham sobre a temática, foi realizada 

uma experiência mostrando o efeito estufa natural e o aumentado (AG). Houve 

também atividades em grupo: conhecimentos procedimentais e atitudinais pelos 

estudantes e dinâmicas, partindo-se das seguintes investigações: "Flor, por que é tão 

difícil mudar?"; "O que pensamos e sentimos em relação ao meio ambiente?". No final 

da primeira fase e, durante o intervalo para a II fase, os estudantes deveriam levantar 

pesquisas relativas ao tema AG e preparar-se para apresentar da forma que 

considerassem mais conveniente: a dramatização, parodias etc. 

- Após 21 dias, retornaram as atividades com a fase II, que iniciou com a apresentação 

dos trabalhos elaborados pelos estudantes em casa. Para finalizar, foi solicitado que os 

estudantes fizessem novos mapas conceituais e a leitura das mesmas imagens 

apresentadas na fase I. 
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- Os dados foram categorizados e analisados de acordo com a análise textual 

qualitativa (MORAES, 2005). 

Referencial 

Teórico 

- A pesquisa foi feita com discussões sobre multimodos de representações como 

estratégia didática, tomando como referencial: (PRAIN; WALDRIP, 2006); (TYLER; 

PERTERSON; PRAIN, 2007); (LEMKE, 2003), (KRASILCHIK, 2004). 

- Classificação que a ciência faz da linguagem como verbal, não-verbal, escrita, oral 

etc (SANTAELLA, 2005). 

- Aprendizagem verbal (AUSUBEL, 1980); Aprendizagem significativa (AUSUBEL, 

1980); (MOREIRA, 1999); (NOVAK, GOWIN, 1984). 

- Mapas conceituais e a leitura de imagens (MOREIRA, 1999); (NOVAK, GOWIN, 

1984); MIRAS (apud COLL, 1996); (MOREIRA, 1999). 

- Significação das imagens denotação e conotação (COELHO NETO, 2003); (ECO, 

1976); (FIDALGO, 1998). 

- Aquecimento global e efeito estufa (MILLER Jr., 2007); (IPCC - Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas). 

Resultados e 

conclusões 

- Foram analisados os mapas de 6 estudantes, que demonstram maior apresentação de 

conceitos a posteriori, algumas falhas na utilização de setas, conhecimento sobre o 

tema etc; 

- Na leitura de imagens, de 10 para cada um dos 6 alunos analisados, foi observado que 

houve reorganização cognitiva e ligação dos fenômenos observados ao conceito central 

AG. Poucas foram as imagens que não mostraram reorganização cognitiva. 

- No cruzamento dos dados a E1: apresenta tanto no mapa como na interpretação das 

imagens, reorganização cognitiva, causas, consequência e prevenção para o AG. A E2 

no mapa destacou as consequências e soluções e nas imagens mostra as causas para a 

formação do fenômeno, demonstra reorganização cognitiva. A E3 demonstra 

reorganização cognitiva. A E4 revela conhecimento de causa, consequência e solução 

para a problemática. A E5 mostra conhecimento de causa, consequências e soluções e a 

E6 apresenta causas e consequências, reorganização cognitiva. 

- O E6 demonstrou apenas conhecimento conceituais e factuais. Entretanto, na paródia, 

revelou entender os conhecimentos atitudinais e procedimentais. 

- A diversificação modal favoreceu o aprendizado das tipologias de conteúdos, 

oportunizou que cada estudante optasse pelo que fosse mais acessível e ocorreram 

mudanças quanti e quali. 

- Os mapas apresentaram aumento de conceitos e proposições, os a posteriori, no 

entanto, apresentaram lapsos e incoerências no uso de alguns recursos como as flechas. 

Isso demonstra a importância de que os mapas sejam reapresentados aos estudantes, 

para que percebam as falhas e possam corrigi-las. 

- Mediante os relatos anteriores, pode-se considerar que a estratégia didática com 

multimodos de representações para aprendizagem significativa de estudantes sobre AG 

apresenta relevante contribuição ao ensino de ciências: quanto a formação científica e 

ecológica dos estudantes. 

 

 

Ficha de leitura – 3 

Autor WENDT, Itatiana Bárbara Novak. Mapas Conceituais: Um estudo sobre 

aprendizagem em aulas de ciências. Blumenau, 2010. 

Local e ano de 

realização 

 

 Blumenau, 2010. 

  

Foco de 

discussão 

Biodiversidade animal na Floresta Atlântica 

Problema de 

investigação 

Como ocorre o processo de aprendizagem de conceitos relacionados à biodiversidade 

animal na Floresta Atlântica em aulas de ciências, construindo mapas conceituais no 

software Cmap Tools versão 5.03? 

Metodologia - O objetivo principal da pesquisa foi analisar e compreender, a partir de conceitos que 
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os estudantes já possuiam sobre o tema “Biodiversidade Animal da Floresta Atlântica”, 

processos de construção do conhecimento. Pesquisa de abordagem qualitativa, 

realizada em uma classe com 21 estudantes da sexta série do Ensino Fundamental. 

- O interesse era investigar como os estudantes construíam o conhecimento científico, 

utilizando uma ferramenta computacional no ambiente escolar.  

- A professora, em uma aula, apresentou exemplares de mapas conceituais explicando-

os aos estudantes. O professor responsável pelo laboratório auxiliou em todas as etapas 

de instalação do software Cmap Tools versão 5.03.  

-Houve aplicação de questionário, destinado à direção, que teve como objetivo 

esclarecer aspectos sobre a escola. Também foi entrevistada a professora de ciências 

com o objetivo de esclarecer as suas percepções em relação aos estudantes e a 

importância de ensinar Ciências e suas concepções sobre o tema “Biodiversidade 

animal na Floresta Atlântica”. 

-Na investigação, foi necessário identificar conceitos cotidianos dos estudantes por 

meio de um exercício inicial aplicado antes do desenvolvimento do processo de ensino 

sobre o tema. Um diário de campo foi utilizado para anotações dos acontecimentos em 

sala de aula e no laboratório de informática. 

-A professora foi responsável pelo desenvolvimento dos conteúdos mais específicos, 

relativos ao tema central, enquanto a pesquisadora coordenou as etapas de organização 

da pesquisa em campo. 

-Houve exibição de um documentário e, em seguida, os estudantes escreveram no 

caderno algumas informações sobre o filme. Em outra aula, foi solicitado aos 

estudantes que apresentassem frases que haviam anotado no caderno. Após algumas 

apresentações, a professora iniciou a explicação do que seriam os conceitos e as 

palavras de ligação das frases. A professora detalhou os procedimentos para o início do 

desenho dos mapas conceituais, construindo pequenos mapas com as frases que os 

estudantes haviam descrito anteriormente. Após os exemplos apresentados na lousa, a 

professora sugeriu que todos fizessem pequenos mapas conceituais com as frases no 

caderno. 

-Na aula seguinte, a professora solicitou aos estudantes que se organizassem em 

equipes. Foram entregues livros didáticos e revistas e solicitado que identificassem, 

nesses materiais, conceitos referentes ao tema, anotando no caderno sentenças. Esse 

procedimento teve o intuito de fundamentar o início da construção dos mapas 

conceituais.  

-Em outra aula, os estudantes continuaram o desenvolvimento dos mapas conceituais 

no caderno. Nessa etapa, a professora auxiliou cada equipe em suas dúvidas. Após o 

término dessa etapa, foi solicitado aos estudantes que reconstruíssem os mapas, para 

então iniciar outra etapa: elaboração dos mapas no laboratório de informática, com 

temas livres. Ao término dessa fase, as equipes socializaram entre si. 

-Utilizaram-se gravações em vídeo em todas as etapas de construção dos mapas 

conceituais. 

-Após as aulas com os mapas, a professora solicitou reescrita de textos e a reaplicação 

do exercício inicial. Para complementar o exercício final, ela solicitou aos estudantes 

que desenhassem um mapa conceitual sobre o tema “Biodiversidade animal da Floresta 

Atlântica”, como mais um instrumento de avaliação da turma. 

-Ao final de cada etapa de construção, foram feitas entrevistas semiestruturadas com a 

professora de ciências e com o professor de informática. Foram realizadas também 

entrevistas semiestruturadas (grupal) com as equipes de estudantes (cada equipe 

separadamente), registradas por meio de gravações em vídeo.  

-Para a análise dos dados foram utilizadas as categorias: conteúdos da ciência e 

amplificadores culturais no processo. Para a avaliação dos mapas conceituais 

construídos, foram consideradas as hierarquias conceituais, ou seja, os conceito mais 

geral indo aos mais específicos. 

Referencial 

Teórico 

- Tecnologias da informação. (POSTMAN, 1994); (BONILLA, 2005); (COX, 2003); 

(MEC, 2010); (KENSKI, 2006); (TREBIEN, 2003). 

- Teoria da Aprendizagem Significativa (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980); 

(NOVAK; CAÑAS, 2009). 

- A biodiversidade do ecossistema (WWF, 2009); (APREMAVI, 2009); (SERRA, 

2009); (BRASIL, 2009). 

-  Mapas conceituais (NOVAK; CAÑAS, 2009); (NOVAK; GOWIN, 1999). 
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- Joseph D. Novak (NOVAK, 2010); (ASTRONOMY, 2010); (NOVAK; GOWIN, 

1999); (MOREIRA; MASINI, 2009). 

Resultados -Nos exercícios, foi proposto que os estudantes pintassem, em um mapa do Brasil, a 

localização da Floresta Atlântica, conforme seus conhecimentos prévios sobre o 

assunto. 

- Nas observações registradas no diário de campo, durante o exercício inicial, os 

estudantes permaneceram todos atentos, em silêncio, realizando o exercício. Ficou 

constatado que 81, 25% dos estudantes tinham como conhecimento pré estabelecido 

que a Floresta Atlântica se inseria na Amazônia. 

-No exercício final apareceu a mesma porcentagem de 81, 25% dos estudantes, só que, 

dessa vez, reconhecendo corretamente a localização da Floresta Atlântica. 

-Comparado as correções dos exercícios, inicial e final, foram percebidas possíveis 

melhorias no entendimento dos estudantes sobre determinadas espécies da Floresta 

Atlântica. 

- A maioria dos estudantes classificou o mico-leão-dourado como animal nativo da 

Floresta Atlântica, com 87,5%.  

-A partir dos dados de acertos dos conceitos observados no quadro 3, foi constatado 

que o conceito “espécies migratórias” teve maior índice de acertos no exercício final. 

Já o conceito “animais vertebrados” teve maior índice de acertos no exercício inicial. 

-A partir dos textos produzidos pelos alunos e corrigidos pela professora, foi possível 

perceber que houve uma melhora geral na qualidade dos textos de 13 estudantes 

(86,67%), se comparado aos exercícios de questões fechadas e de múltipla escolha. 

-Durante a construção dos mapas conceituais a mão livre, foi observado que os 

estudantes realizaram a atividade em silêncio e não houve reclamações por 

dificuldades. Todos conseguiram construir um mapa conceitual sobre o tema estudado, 

sem consultar qualquer material. 

-Os processos de ensino que contemplam a construção de mapas conceituais, 

utilizando-se o software Cmap Tools versão 5.03, podem facilitar a aprendizagem no 

laboratório de informática. 

- Ficou constatado que o computador tornou-se em um importante recurso durante o 

processo de ensino, onde a professora e os estudantes interagiram em busca do 

conhecimento ampliando os mapas e usufruindo dos recursos disponíveis no software. 

-Foi considerado que os mapas conceituais contribuiram para a aprendizagem de 

conceitos relacionados ao tema “biodiversidade animal da Floresta Atlântica”. Os 

mapas conceituais promoveram a interatividade, tanto entre os estudantes, como entre 

a professora com os alunos. 

 

 

 

Ficha de leitura – 4 

Autor PETRY, Liane Solange. Reconstrução do conhecimento dos alunos sobre 

ecossistemas por meio de unidade de aprendizagem. Porto Alegre, 2010. 

197 f. : il. ; 30 cm  
 

Local e ano 

de realização 

 Porto Alegre, 2010. 

  

Foco de 

discussão 

Ecossistema – Unidade de Aprendizagem 

Problema de 

investigação 

Como ocorre a reconstrução do conhecimento dos alunos sobre a temática 

ecossistemas, quando vivenciam uma Unidade de Aprendizagem sobre o tema? 

Metodologia - Esta pesquisa consiste em um estudo de natureza qualitativa. Na investigação, o 

ambiente escolhido foi uma escola de ensino fundamental e médio. 

- Foram organizados encontros semanais com diversas atividades, visando compreender 

o processo de reconstrução do conhecimento sobre ecossistemas. 

- Os dados foram coletados por meio de entrevistas com gravação em áudio, 
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questionários, diário, produções dos alunos e observações.  

- Organizou-se a UA a partir do levantamento das ideias iniciais. As categorias 

surgiram à medida que os dados foram sendo recolhidos e agrupados. 

- A pesquisa foi desenvolvida na forma de atividades extraclasse, em turno inverso ao 

das aulas regulares da turma. Foram programados 11 encontros de, aproximadamente, 3 

horas de atividades cada um. 

- Os instrumentos usados para a coleta de informações foram: questionário, diário de 

campo, entrevista gravada em áudio, produção dos alunos (pesquisas, atividades), 

observações feitas pela mediadora da UA. 

- O processo metodológico foi feito com o levantamento das ideias prévias através de 

questionário inicial e solicitação de desenho que representassem as ideias surgidas. 

Categorização com a retomada das questões emergidas no encontro anterior. Atividade 

de pesquisa e socialização de novos conhecimentos. Representação e (re) organização 

do conhecimento com apresentação e explicação de exemplos de mapa conceitual para 

a compreensão do processo, seguido de construção de mapa conceitual em grupo e 

socialização. Com a utilização da tecnologia a pesquisa seguiu com a construção do 

conceito de sensoriamento remoto, identificação e interpretação de imagens obtidas por 

sensoriamento remoto. 

- A pesquisa seguiu com a construção de maquetes, pesquisa em grupo, socialização 

dos trabalhos sobre biomas, uso do SR durante as aulas de Ciências: contato com as 

novas tecnologias, projeção de imagens obtidas via satélite, identificação e 

interpretação dos principais elementos encontrados nas imagens e escolha de uma 

imagem para proceder ao imagiamento. Houve trilha ecológica e o encerramento das 

atividades com exibição de imagens do planeta Terra e de charges, reflexões e 

elaboração de poema, aplicação do questionário final da UA e entrevistas gravadas em 

áudio. 

Referencial 

Teórico 

- Ecossistemas brasileiros e a escola (AB'SÁBER, 2008); (ODUM, 1983); 

(TRAVASSOS, 2007); (FREIRE, 2001). 

- A educação na sociedade contemporânea (MORAES, 2005); (BRUNNER, 2004); 

(FREIRE; SHOR, 1986); (BRASIL, 1996); (CHARLOT, 2007); (LIMA; GRILLO, 

2008); (FREIRE; SHOR, 1986); (GONZÁLEZ et al., 1999); (BORGES, 1994); 

(DELORS, 2000). 

-A Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel (MOREIRA, MASINI 

1982). 

- Ensino de Ciências (FRACALANZA, 2002); (KRASILCHIK, 1987); (GOIS, 2008); 

(FILHO, 2005); (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2007); (MORAES; 

MANCUSO, 2006); (MORAES, 2000). 

- Educar pela pesquisa (DEMO, 1998); (MORAES; GALIAZZI; RAMOS, 2004); 

(FRESCHI, 2008). 

- Sensoriamento remoto (TEDESCO, 2004); (SANTOS; LAHM; BORGES, 2008); 

(NOVO, 1989); (FLORENZANO, 2002). 

Resultados e 

conclusões 

- A análise foi feita por categorias em que avaliaram-se alguns aspectos da construção 

do conhecimento e da concretização do processo de aprendizagem, durante a aplicação 

da UA. Consideram-se a abordagem de conteúdos atitudinais, conceituais e 

procedimentais sobre ecossistemas, bem como os recursos e métodos utilizados durante 

o desenvolvimento das atividades.  

-As trilhas ecológicas permitiram trabalhar questões relacionadas à preservação da 

água, fauna, flora e à interação entre os diversos seres que compõem os ecossistemas. 

Em síntese, a proposta de realização das trilhas levou o aluno a interagir com natureza, 

colegas, professora e monitora, através do diálogo, do questionamento, do 

levantamento de dúvidas e da investigação, concluindo que sua realização 

proporcionou momentos de sensibilização e reflexão. 

- Houve a elaboração de categorias pelos alunos em grupos e nomeação das mesmas. 

Houve também a orientação para pesquisa e, ao término desta atividade, promoveu-se a 

socialização das principais ideias surgidas. 

- A etapa seguinte foi de construção de mapas conceituais, com apresentação e 

explicação dos exemplos e da construção coletiva de um mapa. Foi lançado o desafio 

para que cada grupo construísse o seu mapa, utilizando os dados coletados durante a 

pesquisa efetuada na aula anterior. 

- Utilização do recurso data show, figuras referentes aos biomas brasileiros, confecção 
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de cartazes auxiliaram a compreensão sobre a temática. 

-O uso de imagens obtidas via satélite oportunizou aos alunos vivenciarem uma 

proposta inovadora no ensino de ciências. 

-Nos trabalhos em equipe desenvolveram a criatividade, a responsabilidade individual e 

coletiva, a solidariedade. Os alunos ficaram entusiasmados, principalmente, pela 

possibilidade de usarem o computador e pela proposta de fazerem uma trilha ecológica.  

-Os alunos sentiram-se motivados por desejarem aprender, comunicar-se e, 

especialmente, por considerarem que as atividades seriam significativas. 

-As maquetes proporcionaram a construção do conhecimento e a elaboração de 

conceitos acerca do assunto. Aula de campo motivou a curiosidade em conhecer a 

biodiversidade da Mata Atlântica. A pesquisa, produções textuais e leitura mostrou 

diálogos, argumentações, questionamentos, anotações das interpretações, que 

sistematizam a compreensão do conteúdo pesquisado. 

-O uso didático do SR propiciou a construção de novas aprendizagens; aproximou os 

alunos do ambiente em que vivem; possibilitou uma visão diferente daquela em que 

estavam acostumados de ver nos livros; constituiu-se em nova perspectiva no estudo de 

diferentes ambientes. 

-Momentos de desmotivação e desinteresse foram verificados. Por exemplo, no quarto 

encontro, em que foi solicitado a construção de um mapa conceitual sobre as categorias 

anteriormente estabelecidas, ao se depararem com dificuldades para iniciarem os 

mapas, alguns mostraram desinteresse e desejo de abandonar as atividades. 

- O uso de diversos recursos e atividades despertou o interesse e favoreceu a 

aprendizagem dos envolvidos. 

-A UA é uma adequada estratégia de ensino para motivar os estudantes, e o uso do SR, 

em sala de aula favoreceu a superação de uma visão fragmentada dos ecossistemas. 

 

 

Ficha de leitura – 5 

Autor CUNHA, Marcelo Machado. Um modelo de explicação baseado em casos para jogos 

colaborativos. Maceió, 2010. 

136f.: il. 

Local e ano 

de realização 

Maceió, 2010. 

  

Foco de 

discussão 

Ambiente interativos de aprendizagem (conteúdo vida marinha) - Jogos com fins 

educacionais “Prototipo – Vida Marinha”. 

Problema de 

investigação 

Como promover o desenvolvimento de um modelo computacional que possa ser usado 

no processo de explicação de conteúdo, usando jogos eletrônicos em uma situação que 

privilegia a colaboração entre os jogadores? 

Metodologia - Pesquisa de caráter qualitativo, abordagem experimental. 

- Instrumentos de coleta de dados foram os questionários aplicados aos alunos. O 

questionário a priori continha questões objetivoa e a posteriori objetivas e subjetivas. 

- Aplicação do Jogo com fim educacional “Prototipo – Vida Marinha” em duas 

instituições públicas de Aracaju, com alunos do 7º ano: a Escola Estadual Tobias 

Barreto e a Escola Professor Gonçalo Leite. 
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Referencial 

Teórico 

-Inserção de novos recursos e metodologias ao ensino (LIMA; CAPITÃO, 2003); 

(OLIVEIRA et al., 2001); (VALENTE, 1993); (ARNSETH, 2006); (CLUA; 

BITTENCOURT, 2004); (JENSON; CASTEL, 2002). 

- As escolas precisam ser informatizadas para ser compreendidas pelas novas gerações 

(LOLLINE, 1991 apud SILVA, 2000); (FERREIRA; PALAZZO, 2003); (GIRAFA, 

1999); (PESSÔA NETO, 2006); (BARANAUSKAS et al., 1999); (VALENTE, 1993); 

(COSTA; BITTENCOURT, 2006); (SILVA, 2000); (PARAGUAÇU, 1997); 

(MENESES, 2001); (PAPERT, 1994); (EVANS; GIBBONS, 2007); (RAMIRES-

VELARDE et al., 1997). 

- Interface Adaptativa. 

- Onde são armazenadas as informações dos alunos (SILVA, 2000); (COSTA; 

BITTENCOURT, 2006); (BARANAUSKAS et al., 1999); (MENESES, 2001). 

- As aulas tradicionais estão cada vez menos atraentes para os alunos (LOPES, 2005); 

(VALENTE, 1993); (RIEBER, 1996); (TAROUCO et al., 2004); (TEZANI, 2004); 

(TAROUCO; CUNHA, 2006); (RIEDER et al., 2005); (CLUA; BITTENCOURT, 

2004); (PINTO; FERREIRA, 2005); (DRISCOLL, 2004); (MOITA, 2006); (LOPES; 

WILHELM, 2006). 

-Aprendizagem Significativa (NAKAMOTO et al., 2005; MOREIRA, 1997; FREITAS 

FILHOS, 2007); (AMORETTI, 2001); (TAVARES, 2008); (AMORETTI; TAROUCO, 

2000); (ARAUJO et al., 2002); (ANDRADE, 2008); (NOVAK; GOWIN, 1984 apud 

NAKAMOTO, 2005); (MOREIRA, 1983); (MONTEIRO et al., 2006); (CASTRO, 

2005). 

Resultados e 

conclusões 

- Melhor desempenho da Escola Tobias Barreto em relação ao conteúdo: 44,79% para 

60, 42%. 

- A professora da Escola Gonçalo teve mais dificuldade em interagir com a turma. 

- No questionário 2 os alunos expressaram gostar da metodologia e revelaram interesse 

em jogar com uso mais frequente. Isso demonstra a eficiência do jogo: para a 

arquitetura e para a aprendizagem. 

- É identificada a importância da utilização de novas tecnologias no meio educacional. 

- Foi desenvolvido um jogo eletrônico chamado "Vida Marinha", para que os conteúdos 

fossem apresentados através de diversos recursos (vídeos, imagens, sons e mapas 

conceituais, considerado como boa ferramenta de apoio para os professores do ensino 

fundamental do 7ª ano). 

- Após a utilização do jogo, foi observado um aumento significativo no rendimento 

escolar. 

 

 

Ficha de leitura – 6 

Autor CICUTO, Camila Aparecida Tolentino. Desenvolvimento da análise de vizinhança 

em mapas conceituais a partir do uso de um conceito obrigatório. São Paulo, 2011.  

Local e ano 

de realização 

São Paulo, 2011. 

  

Foco de 

discussão 

Ensino de ciências no Ensino Superior para a Alfabetização Científica através da 

análise de vizinhança em mapas conceituais. 

Problema de 

investigação 

Quais informações podem ser obtidas a partir da utilização da análise da vizinhança e o 

uso de um conceito obrigatório em mapas conceituais? 

Metodologia -Objetivo do trabalho foi propor a análise de vizinhança (A viz), como uma forma 

inovadora de analisar os MCS obtidos em sala de aula. 

-A coleta de dados empíricos ocorreu durante a disciplina Ciências da Natureza, cujo 

objetivo era contribuir para Alfabetização Científica. 

-Sujeitos envolvidos: alunos ingressantes da Escola de Artes, Ciências e Humanidade 

(EACH/ USP). 

-Os instrumentos analisados foram os MCs produzidos individualmente por 69 alunos 

que cursaram a disciplina. 
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- O conteúdo abordado foi relativo às mudanças climáticas. 

-Para o tratamento dos dados: Os MCs coletados foram organizados por alunos, 

arquivando-se os registros escritos e impressos em portfólios. A análise dos MCs 

elaborados pelos estudantes contempla a análise da vizinhança. 

- A atividade fez parte da segunda avaliação da disciplina. 

Referencial 

Teórico 

- Os fundamentos teóricos que embasaram esse trabalho foram norteados pela Teoria da 

Aprendizagem Significativa, com relação às estruturas hierárquicas, diferenciação 

progressiva e reconciliação integrativa, além da Teoria Educacional, de Novak, para a 

análise da vizinhança como uma forma inovadora de utilizar o mapeamento conceitual 

para relacionar comparativamente os MCs. 

- Discussões sobre mapas conceituais (NOVAK; MUSONDA, 1991); (NOVAK; 

CAÑAS, 2006, 2010); (NOVAK, 2010, 2002). 

Resultados e 

conclusões 

-Foi concluído que os mapas conceituas da análise da vizinhança extrapolam o tema 

das aulas apresentadas desse trabalho. A utilização dos procedimentos descritos na 

pesquisa também podem ser feitos em situações disciplinares de diferentes níveis de 

educação formal (E. F., E.M. ou superior). Outro aspecto relevante, a partir da análise 

dos MCs, foi obtido com o tema interdisciplinar, que revelou com maior intensidade o 

potencial que o mapeamento conceitual pode ter, desde que seja utilizado 

adequadamente ao longo do processo de ensino-aprendizagem. 

 

 

Ficha de leitura – 7 

Autor SALGADO, Maurício de Mattos. A Transposição Museográfica da Biodiversidade 

no Aquário de Ubatuba: estudo através de mapas conceituais. - São Paulo, 2011. 

 

Local e ano 

de realização 

São Paulo, 2011. 

  

Foco de 

discussão 

Processos de transposição ocorridos com os saberes expostos no Aquário de Ubatuba 

sobre as concepções de biodiversidade. 

Problema de 

investigação 

Sugerida - Como ocorrem os processos de transposição dos saberes expostos no 

Aquário, objeto desse estudo, utilizando as concepções de biodiversidade presentes na 

exposição e tendo como base as concepções observadas nos saberes de referência 

representados pelos livros de ecologia (transposição didática/museografica)? 

Metodologia -O objetivo da pesquisa é conhecer o conceito de biodiversidade no contexto do saber 

de referência (sábio) trazidos pelos manuais e do saber exposto (no Aquário), no 

sentido de analisar os processos de transposição que ocorre na transformação de um em 

outro. O autor utiliza a abordagem qualitativa. 

- Foram referenciadas duas unidades de pesquisa: os manuais acadêmicos que 

representam o saber de referência e o Aquário, que é o saber exposto. 

- No Aquário de Ubatuba: houve entrevista com o diretor e responsável pela sua 

fundação e montagem, além da coleta de dados via observação da exposição. 

- Utilizaram-se textos na análise dos manuais, áudio transcrito das entrevistas e fotos e 

materiais escritos sobre a exposição. Para a comparação dos dados foram usados os 

mapas conceituais. 

-Na análise dos dados o autor trouxe a questão focal para a produção de mapas sobre os 

saberes de referência e destacou: "O que representa a biodiversidade neste livro?" 

- O autor utilizou também a questão focal para a entrevista, destacando a seguinte 

questão:"O que representa a biodiversidade nessa entrevista?" 

- Em cada etapa foram selecionados conceitos para a elaboração dos mapas. 

- Os mapas foram analisados em separados e posteriormente em comparação. 

- Na metodologia realizou-se fuma discussão sobre os uso de mapas conceituais. 

-Esse trabalho buscou contribuir para a educação não formal, ao considerar a dimensão 

educativa do Aquário de Ubatuba. 

Referencial - Ao visitar o Aquário, e ver as crianças em visitas de escola, o autor percebeu que 
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Teórico aquele espaço tinha a função de educar. 

-Considerando os aquários, enquanto museus de ciências que tratam de saberes 

nascentes na esfera acadêmica, é que o autor compreende a importância de analisar as 

transformações desses saberes, ao se tornarem expostos, buscando entender os 

processos educativos nesses espaços. 

-A análise das transformações impostas ao conceito de biodiversidade quando é exposta 

é baseada na transposição didática: (YVES CHEVALLARD, 1991); (SIMONNEAUX; 

JACOBI, 1997). 

- O referencial é construído com um histórico sobre aquários, transposição didática, 

museográfica e didática/museográfica. 

 

Resultados e 

conclusões 

- Foram encontradas alterações significativas do conceito de biodiversidade no saber 

exposto. A diversidade genética é complexa para um leigo em biologia; e a diversidade 

de ecossistemas difusa no saber sábio. 

-Os aspectos conceituais são profundos. 

-No aquário, uma das diferenças é que o saber expositivo tem forte caráter 

comportamental sobre biodiversidade. Nos objetos não foram encontradas referências 

ao homem, enquanto que nos textos elas são indiretas. 

- O autor considera que mapear os conceitos presentes em exposição é uma ferramenta 

valiosa para o designer da exposição, assim como para visitantes que busquem, através 

dos mapas, conhecer os conceitos trabalhados pela exposição. 

- A possibilidade de visualizar os conceitos vai de encontro às necessidades de 

professores de ciências, uma disciplina fortemente ligada a conceitos. 

- A pesquisa indica a possibilidade de pesquisas futuras na melhoria metodológica de 

descrição em objetos dinâmicos, como os tanques.  

-O autor indica que a pesquisa oferece contribuição ao estudo de aquários enquanto 

instituição de educação não formal no Brasil. 

 

 

Ficha de leitura – 8 

Autor VALLE, Bruno Xavier do. Reflexões sobre as interações entre Ciência, Tecnologia e 

Sociedade (CTS) por meio do mapeamento conceitual: um estudo de caso sobre os 

ingressantes da Escola de Artes, Ciências e Humanidade (EACH). São Paulo, 2012.  

 

Local e ano 

de realização 

São Paulo, 2012. 

  

Foco de 

discussão 

As interações entre Ciências, Tecnologia e Sociedade (alfabetização científica) através 

do mapeamento conceitual. 

Problema de 

investigação 

Sugerida - Como os mapas conceituais podem contribuir para a verificação do processo 

de Alfabetização Científica dos alunos ingressantes na EACH? 

Metodologia -Objetivo da pesquisa: analisar os conhecimentos e descrever os ingressantes da Escola 

de Artes, Ciências e Humanidade em relação ao tema “Ciência, Tecnologia e 

Sociedade” e suas relações de influência, através do mapeamento conceitual semi-

estruturado. 

-Não foi uma pesquisa específica no ensino fundamental e sim com alunos ingressantes 

da graduação (Ensino Superior). 

- Os mapas conceituais foram utilizados nessa disciplina como instrumento para 

avaliação dos estudantes. 

- Pesquisa com abordagem quantitava-estatística, mediante um estudo de caso 

exploratório-descritivo. 

-Sujeitos envolvidos: um grupo restrito de alunos, sujeitos às condições da disciplina. 

- Para análise dos mapas conceituais, foi realizado uma análise semântica 

posteriormente à análise estrutural e mediante uma pergunta focal. 

- A pesquisa foi desenvolvida na disciplina de Ciências da Natureza ACH 0011, no 1º 
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ano da graduação em “Licenciatura em Ciências da Natureza”; “Têxtil e Moda”; 

“Gestão Ambiental”. 

- A elaboração dos mapas foi feita pelos alunos a partir de pergunta focal. 

- Os mapas foram analisados semanticamente; estruturalmente; frequência de 

categorias das proposições; análise dos conceitos. 

Referencial 

Teórico 

- O referencial teórico é pautado nas discussões sobre as relações entre Ciência, 

Tecnologia e Sociedade e Alfabetização Científica (BYBEE et al..1997; et al., 2001; 

FOUREZ, 1997; UNESCO, 2005; LAUGKSCH et al., 1999; COLUCCI-GRAY et al., 

2006; MAMEDE et al., 2001; VAZQUEZ et al., 2008). 

-Mapas conceituais (NOVAK et al., 1984; NOVAK et al., 2002; NOVAK et al., 2008; 

CAÑAS et al., 2006). 

- Aprendizagem Significativa (DORNELAS, 2009; MAYER et al., 2002; AUSUBEL 

2000; MASINI et al., 2008; MOREIRA et al., 2006; ROSA et al., 1999). 

Resultados e 

conclusões 

-Os alunos ingressantes tendem a abordar aspectos relativos à natureza da ciência, 

mesmo quando orientados a estabelecerem outras relações CTS, o que pode ser reflexo 

do modelo recorrente da Educação Básica. 

-Não houve, segundo o autor, uma relação aparente entre a complexidade estrutural do 

mapa e uma mudança de padrão nas intencionalidades semânticas das proposições. 

- No grupo A houve mais MCs com proposições adequadas para responder à questão 

(melhor estrutura) do que no grupo B (pior estrutura). 

 

 

 

Ficha de leitura – 9 

Autor JUNIOR, Jerson Geraldo Romano. Mapas conceituais no Ensino de Ciências: 

Identificação de proposições estáticas e dinâmicas para expressar as relações entre 

Ciência, Tecnologia e Sociedade. São Paulo, 2012. 

 

Local e ano 

de realização 

São Paulo, 2012. 

  

Foco de 

discussão 

Mapas conceituais – Análises proposicionais de conceitos com temas bioética e 

universo. 

Problema de 

investigação 

Será que é possível analisar a forma como os mapeadores relacionam os conceitos para 

expressarem o conteúdo de um determinado tema? 

Metodologia -A coleta de dados empírico ocorreu no primeiro semestre de 2009 na Escola de Artes, 

Ciências e Humanidades (EACH/USP leste) na disciplina de ACH 0011 ciências da 

natureza CN. 

- Os alunos foram apresentados aos mapas, sendo orientados para sua elaboração 

manualmente e com o cmap tools. 

- Por meio da aula inaugural de CN foram elaborados mapas em grupo de 3 a 4 alunos, 

afim de responder à pergunta focal: porque é difícil entrar na USP? Com cerca de 12 

conceitos. 

-Os períodos de discussões específicas sobre os temas: universo (aula 1-5) e bioética 

(aula 11-15). 

- Universo foi tema de abertura da disciplina CN (aula 1-5); houve leitura preparatória 

nas aulas 2, 3 e 4 e avaliação (aula 5) com mapas elaborados individualmente, para 

responder a pergunta focal: "Como a ciência e a tecnologia influenciaram a 

compreensão da sociedade sobre o universo?". Com 9 conceitos. 

- Os mapas utilizados na avaliação da disciplina eram semiestruturados, caracterizados 

pela limitação no número de conceitos, feitos de forma manuscrita. 

- No final da disciplina (aula 11-15) o tema bioética foi discutido, tendo como recurso a 

exposição de um filme: “DNA a promessa e o preço”. 

- Os alunos elaboraram individualmente mapas antes e depois das aulas e coletivamente 

depois das aulas. 
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- A avaliação final, ocorreu com a elaboração individual de mapas semiestruturados. 

-A análise dos mapas foi feita observando suas proposições, em seguida digitadas no 

cmp tools e exportadas em planilhas. 

- Foi aplicado também o Teste-t. 

-Análise hierárquica de agrupamentos: similaridades entre os alunos e categorias. 

Referencial 

Teórico 

-Mapas conceituais (NOVAK; MUSONDA, 1991); (CAÑAS, 2009); (NOVAK; 

GOWIN, 1984); (CAÑAS et al., 2004); (NOVAK, 2002, 2010); (CICUTO; CORREIA, 

2011); (SILVA JR; ROMANO JR; CORREIA, 2010); (AUSUBEL et al., 1983); 

(MOREIRA, 1999). 

- Aprendizagem significativa (AUSUBEL, 1963, 1968, 2000); (NOVAK; GOWIN 

1984); (NOVAK, 1993, 1977, 1998); (CAÑAS, 2009); (CAÑAS; NOVAK, 2009). 

-Aprendizagem colaborativa (MARRIOTT; TORRES, 2002). 

-Evolução do ensino de ciências (MENEZES, 2000); (CACHAPUZ, 1999); (FOUREZ, 

1997, 2003); (AULER, 2003). 

- Proposta CTS: (SANTOS; MORTIMER, 2000); (SANTOS, 2005). 

 

Resultados e 

conclusões 

- Análise taxonômica das proposições no conjunto total dos mapas conceituais: 

proposições de início MC5: 46% e final MC15: 54%. 

- Esse resultado, segundo o autor, pode está atrelado à metodologia e ao processo de 

elaboração conjunta no final, diferente do inicial que foram individuais. 

- Altos valores de proposições dinâmicas revelam que as estratégias (pergunta focal e 

conceitos obrigatórios) podem ter estimulado à elaboração de proposições dinâmicas 

com menor nível de complexidade. 

- Houve apenas 16% de proposições estáticas, 84% de proposições dinâmicas, 44% de 

proposições dinâmicas sem causa e efeito, 40% causais e 57% de proposição dinâmica 

com quantificação ausentes. 

-Em uma diferença de 26% é possível observar que os conceitos obrigatórios 

quantificados contribuíram para a proposição dinâmica quantificável. 

- Estabelecidos agrupamentos: Grupo Q corresponde a 25% dos alunos que tiveram 

proposições estáticas, Grupo R compõem 60% dos alunos que apresentaram maior 

quantidade de proposições dinâmica não causal sem quantificação. Grupo P 15% dos 

alunos, apresentam proposição causal com quantificação total. Grupo T, 48% dos 

alunos apresentam dinâmica não causal sem quantificação. Grupo S, 35% dos alunos, 

apresenta proposições estáticas e Grupo U, 17% dos alunos apresenta proposição 

dinâmica não causal sem quantificação também. 

- A quantidade de proposição presente nos mapas iniciais (46%) foi menor se 

comparado aos finais (54%). 

- Mais de 60% dos estudantes elaboraram proposições dinâmicas. 

- Para trabalhos futuros o autor indica o estimulo a elaboração de mais proposições 

dinâmicas que possuam como característica causa e efeito e quantificação de conceitos. 

Visto que dentre as proposições apresentadas nesse estudo as que mais se destacam 

foram as proposição dinâmicas não causal e não quantificável. 

- Houve mudança significativa nos tipos de proposição elaboradas nos mapas MC5 e 

MC15. 

 

 

Ficha de leitura – 10 

Autor AGUIAR, Joana Guilares de. Desenvolvimento e validação de um questionário para 

avaliar o nível de conhecimento dos alunos sobre mapas conceituais. São Paulo, 

2012. 

 

Local e ano 

de realização 

São Paulo, 2012 
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Foco de 

discussão 

Proficiência de mapeadores iniciantes para elaborar mapas conceituais – Questionário 

avaliativo – universo, bioética e mudanças climáticas. 

Problema de 

investigação 

Um questionário com afirmações sobre os conceitos centrais no mapeamento conceitual 

é capaz de avaliar o nível de conhecimento dos alunos? 

Metodologia -Pesquisa qualitativa, estudo de caso. 

-Proposição; questão focal; recursividade e hierarquia. 

-Utilização de Tabela de clareza proporcional, que permite reler o mapa com detalhes e 

revisar cada proposição de forma isolada. O autor do mapa conceitual pode rever as 

relações afim de reformular os conceitos e/ou termos de ligação. 

-Mapa conceitual semiestruturado: estimular o exercício de síntese, número de 

conceitos delimitado, número de proposições e estrutura parcialmente delimitada. 

-Aprendizagem colaborativa expandida: revisão por pares, após a elaboração de mapas 

em grupo, esses passam ser revisados pelos pares, em grupo de 2 ou 3 alunos elaboram 

seus mapas a partir dos elaborados individualmente, depois cada grupo se uni a dois 

outros grupos. Os mapas são avaliados em seus pares em dois outros grupos e retornam 

ao grupo original com sugestões de mudança. 

- Análise estatística univariada (test-t student) e multivariada (análise hierárquica de 

agrupamento e análise de componentes principais). 

- Foram elaboradas cinco afirmações para os alunos julgarem em nível de concordância 

e discordância. O questionário foi aplicado em escola Likert, em que 1 é concordo 

plenamente, 2 discordo parcialmente, 3 concordo parcialmente e 4 concordo 

plenamente, 0 para não sabe ou não quis responder. 

- As respostas dos 232 questionários foram tabulados conforme a atribuição da escala 

Likert. 

- De posse da tabela de respostas, foram realizadas três análises, o test-t, a HCA e PCA. 

 

Referencial 

Teórico 

- Mapeamento conceitual (NOVAK; MUSONDA, 1991; NOVAK; CAÑAS 2004, 

2010; MOON et al., 2011). 

- Teorias da Aprendizagem (AUSUBEL, 2000). 

- A TCC (teoria da carga cognitiva) (CHANDLER; SWELLER, 1991); (SWELLER; 

AYRES; KALYUGA, 2011); (MOUSAVI; LOW; SWELLER,1995). 

- Entendimentos sobre a ciência (UHLMANN, 2002). 

- Teoria dos sistemas (BETALANFFY, 1995). 

 

Resultados e 

conclusões 

- No questionário foi observado que, se o desempenho de um item não se correlaciona 

com o todo, isso significa que aquele item em particular não está avaliando as mesmas 

características das demais questões. 

- Estudo 1: Foi observado que as respostas das questões c2, c3 e c4 são diferentes das 

do grupo experimental, portanto os conceitos centrais de proposição e questão focal 

merecem maior atenção nas atividades instrucionais. 

-Estudo 2: A aplicação de HCA gerou a formação de três agrupamentos. 

- Estudo 2B: É possível observar que 73% dos alunos (grupo a e b) podem ser 

considerados com alto nível de conhecimento, mostrando que as atividades de 

capacitação baseado na TCP, MCSE e na ACE são eficientes para que eles 

compreendam cada um dos 4 conceitos centrais. 

- 79|% dos alunos com maior conhecimento se encontram no grupo experimental e 50% 

no controle. 

-Se o questionário tivesse sido aplicado no início das aulas, as afirmações c1 e c2, ainda 

que muito ingênuas, teriam sido de alta complexidade para os alunos que nunca tenham 

tido qualquer contato com a técnica de mapeamento conceitual. 

- Os mapas ilustrativos foram selecionados por melhor representarem para cada um dos 

agrupamentos encontrados pelo HCA (Análise de hierárquica de agrupamento) e 

confirmado pelo PCA (Análise de componentes principais). 

- Os alunos com alto nível de proficiência são mais abundantes no grupo experimental 

79%. 

- A análise dos MC que ilustram os alunos com maior ou menor nível de entendimento 

na técnica apresenta íntima relação com o declarado por estes no questionário, o que 
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evidencia que o instrumento de avaliação do nível de conhecimento proposto e validado 

na pesquisa é altamente coerente com a realidade do sistema educacional apresentado. 

 

 

Ficha de leitura – 11 

Autor BARTASSON, Lorrainy Anastácio. Contribuição do material didático PROBIO – 

Educação Ambiental para a compreensão de conceitos ecológicos na Educação 

Básica: uma avaliação por meio de mapas conceituais. Brasília DF, 2012.  

Local e ano 

de realização 

Brasília- DF, 2012. 

  

Foco de 

discussão 

Educação Ambiental – Extinção de espécies – PROBIO EA. 

Problema de 

investigação 

Sugerida - Qual a contribuição do material didático PROBIO – EA para aprendizagem 

do conceito central extinção de espécie, usando como ferramenta avaliativa os mapas 

conceituais, construído por alunos e professores, segundo conflitos socioambientais e 

ações positivas? 

Metodologia - As turmas de 6ª série/7º ano foram escolhidas por apresentarem conteúdos 

relacionados à geografia e ciências. Participaram 15 turmas, um total de 104 alunos. 

Dessa forma totalizando 474 alunos. 

- Os mapas conceituais foram utilizados como instrumento de avaliação, com a escolha 

da técnica semi-estruturada, tendo como conceito central extinção de espécies. 

- Foi escolhida a metodologia de simetria invertida: problematização e solução, a partir 

de subconceitos: conflitos socioambientais e ações positivas. 

- Os mapas foram utilizados com sistema de pontuação em comparação a mapas de 

experts (professor da disciplina de geografia e ciências de todas as turmas. A 

pesquisadora e a coordenação geral de elaboração do PROBIO – EA) elaboraram 

mapas sobre o conceito central a partir de subconceitos apontados pelos alunos, sendo 

que a reunião dos mapas resultaram em 2 mapas referenciais. 

- Na fase para elaboração de mapas conceituais houve a introdução do recurso e 

elaboração de mapas com o tema internet: redes sociais (de interesse dos alunos), 

exploração dos conceitos como questão focal, frases de ligação, conceitos, proposição, 

regras de construção e elaboração conjunta em quadro. 

- Aplicação de pré-teste: 2 aulas subsequentes para elaboração de mapas conceituais 

acerca de extinção de espécies, sendo uma para os conflitos socioambientais e outra 

para ações positivas. 

- Uso do material PROBIO EA com uma aula para utilização do material, proposta de 

atividade do livro do professor, havendo distribuição de um par de lâmina para cada 

aluno, uma do portfólio de conflitos e outra de ações positivas. 

-Aplicação do pós-teste: duas aulas, 1 para a elaboração de mapa conceitual sobre o 

conceito central segundo a abordagem de conflitos e outra para a abordagem de ações; 

- Critérios de comparação: uso de subconceitos, volume, unidade, quantidade de 

conexões corretas e equivalentes, não-conexões corretas e equivalentes e coeficiente de 

correspondência. 

- Análise estatística: utilização da plataforma R, teste Shapiro – wilks utilizado para 

testar a normalidade das amostras, Wilcoxon para testar a não normalidade, Qui-

quadrado para testar a significância das diferenças entre as fases pré e pós para os 

critérios CC, CE, NCC e NCE, teste t bicaudal para a significância das diferenças entre 

fases, teste qui-quadrado para o uso de subconceitos e análise de variança ANOVA 

fatorial de medidas repetidas. 

-Foram realizadas entrevistas com os professores de ciências e geografia para verificar 

o interesse deles sobre a questão ambiental e consulta no Diário de Classe para 

identificar se havia sido trabalhado conteúdo relacionado à extinção de espécies. 

- Os livros didáticos adotados pelas escolas não apresentam discurso conciso acerca dos 

conflitos socioambientais e ações humanos, nem extinção de espécies. 

Referencial 

Teórico 

- Educação ambiental (UNESCO/UNEP, 1978); (SAITO, 2002); Lei nº 6938 de 1981; 

Agenda 21 na década de 90; (BRASIL, 1998, Governo do Distrito Federal, 2009). 
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- Extinção das espécies (BRASIL, 1997, 1998; Governo do Distrito Federal, 2009). 

- Não atualização dos livros didáticos (DINIZ; TOMAZELLO, 2006; SAITO e DE 

ALMEIDA, 2006). 

- Utilização de recursos para trabalhar educação ambiental relacionada à biodiversidade 

e a transversalidade (SAITO; DE ALMEIDA, 2006). 

- Importância de aplicação de conceitos ecológicos por uma população ecologicamente 

instruída (MUNSON, 1994). 

-Compreensão crítica para tomada de decisão (NOVAK, 2000; SAITO, 2002; 

LOUREIRO, 2003; SAITO et al., 2011). 

 

Resultados e 

Conclusões 

- O Teste qui-quadrado mostra que houve aumento significativo na fase pós em relação 

a pré. Já para NCE foi verificada diminuição, para NCC não houve diferença 

significativa entre as fases. O T bicaudal de amostra pareadas para coeficiente de 

correspondência mostrou que houve aumento significativo no pós. 

- Quanto a abordagem de ações positivas as análises mostram que houve diferenças 

significativas entre as fases, havendo aumento de valores de coeficiente de 

correspondência. 

- Uso de subconceitos para cada tema o teste qui-quadrado mostra que houve aumento 

de subconceitos no pós. Quanto ao tema ações positivas dos 13 subconceitos, houve 

aumento de apenas 4. 

- A ANOVA aponta diferenças significativa entre as médias. 

- Na entrevista com os professores foi evidenciado a abordagem da educação 

ambiental, independente dos livros didáticos, entretanto voltado para o interesse global 

como aquecimento global, não havendo ênfase em extinção de espécies. 

- Quanto às atividades realizadas concomitante à coleta de dados, como consulta dos 

Diários, foi observado que não há conteúdo relacionado ao conceito central (extinção 

de espécies). 

- O material PROBIO-EA contribuiu para o esclarecimento conceitual. A fase de pós- 

teste revela aumento significativo de volume e uso de subconceitos e identifica-se o 

incentivo do PROBIO-EA a problematização. 

- Os mapas do pós foram mais semelhantes ao dos experts. 

- O material foi exposto por banners e os visitantes submetidos à aplicação de 

questionário para avaliação do grau de adequação do material a realidade local. 

- Concluiu-se que há centralização ao livro didático. O estudo incentiva a valorização 

da educação ambiental no projeto pedagógico da escola. 

- PROBIO-EA é favorável a mediação entre aluno e professor quanto a compreensão de 

conceitos ecológicos. 

 

 

Ficha de leitura – 12 

Autor FALCÃO, Rejane Maria de Araújo Lira. Mapas conceituais e aprendizagem de 

conteúdo escolar no Ensino Fundamental I – João Pessoa, 2012.  

205f. il. 

Local e ano 

de realização 

João Pessoa, 2012. 

  

Foco de 

discussão 

Aprendizagem do conteúdo reprodução humana no Ensino Fundamental I através de 

mapas conceituais. 

Problema de 

investigação 

Os mapas conceituais são eficazes (potencializadores) na construção da aprendizagem 

significativa de conteúdos escolares? 

Metodologia - Pesquisa básica, experimental, com estratégias de campo, de natureza mista, realizada 

com alunos do 5º ano, por um bimestre. 

- Seleção do conteúdo em planejamento com os professores, acatando a sugestão deles. 

-Seleção de turma experimental e controle a partir de pré-teste (referente aos saberes 

prévios sobre reprodução humana) com os critérios de tempo para responder aos testes 
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e ausência de saberes. 

- Antes do conteúdo reprodução humana, a pesquisadora ensinou a fazer mapas 

conceituais à turma experimental, com os temas escola e família, com o auxílio de 

palavras geradoras, sugeridas pelos alunos. A produção do mapa escolar foi feita pela 

pesquisadora e família pelos alunos em grupo. 

-Apresentação do conteúdo “reprodução humana” com aulas ministradas para as duas 

turmas (aulas expositivas, slides e vídeos acoplados). 

- Para a turma experimental houve a produção de mapas conceituais em grupo, 

seguindo esses passos: 

1º distribuição de post-it e solicitação de que cada integrante escrevesse um conceito 

abstrato ou concreto, depois os alunos anexaram no quadro os conceitos e voltaram ao 

quadro para escolher 5 aleatoriamente; 2º organização do mapa por grupo; 3º Aplicação 

dos conhecimentos sobre hierarquia conceitual, setas, palavras de ligação etc; 4º Após a 

elaboração do mapa, os alunos foram mesclados nos grupos e elaboraram novos mapas 

sem interferência da pesquisadora e 5º Foi selecionado um representante para 

apresentar o mapa do grupo. 

- Aplicação de pós-teste com intervalo de 8 dias após as aulas nas duas turmas. 

- Entrevista com alunos da turma experimental (sobre o trabalho com os mapas). 

Referencial 

Teórico 

- Apresenta um estudo etimológico sobre ensino e aprendizagem, segundo 

(PRIBERAM, 2011; LAROUSSE, 2008; AUSUBEL, 2003; VYGOTSKY; 

LEONTIEV; LURIA, 1977). 

-Teorias Psicológicas com ênfase nas cognitivas, de acordo com PIAGET segundo 

SANTOS (2009); PIAGET (1934, 1950); MUNARI (2010); LEONTIEV et al., (2009). 

- Discussão sobre David Ausubel – AUSUBEL (2003); AUSUBEl; NOVAK; 

HANESIAN (1980). 

- Aprendizagem - AUSUBEL (2003), AUSUBEl; NOVAK; HANESIAN (1980); 

TAVARES (2010). 

- Ensino - AUSUBEl; NOVAK; HANESIAN (1980); SANTOS (2009). 

- Discussões sobre Joseph Novak - AUSUBEL (2003). 

- Mapas conceituais - NOVAK; GOWIN (1996); TAVARES (2000); MOREIRA 

(1997). 

- Benjamin S. Bloom – BLOOM (1976), ANDERSON e KRATHWOHL (2001). 

- Delimitação do conteúdo – reprodução humana – FRERMAN (2010); BRASIL 

(1997); KRASILCHIK (1987). 

Resultados e 

conclusões 

-Pré-teste com relação ao pós: No pré a turma A teve rendimento de 7, 15% a mais que 

a turma B. No pós foi invertido, 32,14% dos alunos da turma A continuaram abaixo da 

média e a turma B obteve 10,71%. O melhoramento da turma A no pós foi de 3,57% e 

a B foi de 32, 15%. As médias da turma B aumentaram 22, 5 e da turma A 2%. 

- Para análise mais apurada foi feito arrolamento de hipóteses estatísticas: nulo (H0) e 

(H1) com os resultados dos dois testes. Conclui-se com 99, 8 % de confiança que os 

mapas conceituais tiveram influência na aprendizagem significativa dos conteúdos. 

- Análise dos mapas – Taxonomia modificada de Bloom, com níveis de conhecimento: 

factual, conceitual, procedimental, e metacognitivo; foi identificado os princípios 

Ausubelianos de diferenciação e reconciliação. 

-Nas entrevistas – com 5 alunos, um de cada grupo, os alunos demonstraram total 

apreço pelos mapas e interesse em continuar utilizando. 

- O uso dos mapas conceituais constituiu na ajuda para aprendizagem significativa de 

conteúdos escolares, melhoria na prática educativa e serviu como instrumento para o 

avanço das investigações acerca da aprendizagem significativa. 

 

 

Ficha de leitura – 13 

Autor GÓES, Ubaldo Tonar Teixeira. Mapeamento cognitivo da aprendizagem 

telecolaborativa de professores de ciências e matemática em formação: análise de 

narrativas tecidas em fóruns de discussão. Fortaleza – CE, 2012.  

Local e ano 

de realização 

Fortaleza – CE, 2012 
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Foco de 

discussão 

Aprendizagem telecolaborativa em AVA com mapeamento cognitivo, mapas 

conceituais e ação pedagógica. 

Problema de 

investigação 

Sugerida - Como professores-alunos da disciplina Ensino de Ciências e Matemática 

evidenciam estabelecer interrelações entre argumentações e conceitos, elaborados 

durante a prática telecolaborativa e registrados através das postagens de suas narrativas 

nos fóruns temáticos de discussão do AVA TelEduc? 

Metodologia - O objetivo da pesquisa é analisar de que forma os professores-alunos da disciplina 

Ensino de Ciências e Matemática evidenciam estabelecer interrelações entre 

argumentações e conceitos, elaborados durante a prática telecolaborativa e registrados 

através das postagens de suas narrativas em fóruns temáticos de discussão do AVA 

TelEduc. 

-A etapa da unitarização ocorreu durante o estágio de leitura, releitura, desconstrução e 

reconstrução de elementos textuais, contidos nas narrativas postadas nos fóruns de 

discussão, pelos professores-alunos e pelo professor formador, durante o andamento da 

disciplina Ensino de Ciências e Matemática, ofertada no 2º semestre de 2010. 

-Adianta-se que a fase final da escrita argumentativa do Metatexto foi produzida após 

se realizar a fase da Análise Exploratória de dados associada à utilização do software 

CHIC que gerou árvores de similaridade, as quais permitem investigar as associações e 

relações entre as categorias, advindas da análise textual discursiva. 

- Foi realizada a análise exploratória de dados multidimensionais. 

- Categorização através da Metodologia de Análise Qualitativa, utilizando a análise 

textual discursiva; Validação das categorias; Preparação de dados de entrada para 

processamento no CHIC; Realização do processamento de dados de entrada no CHIC.  

Referencial 

Teórico 

- Aspectos internacionais das fragilidades da educação em ciências e matemática 

constatadas no Brasil e suas implicações junto à cidadania, (RIBEIRO et al., 2011; 

RIBEIRO, 2012); (PISA, 2009); (GATTI, 2010). 

-Visão crítico-reflexiva, segundo García Palácios et a1. (1996, p. 60 apud PINHEIRO 

et a1., 2007). 

-Teoria da Aprendizagem Significativa (AUSUBEL, 2003). 

-Aprendizagem telecolaborativa em um AVA (RIBEIRO et al., 2008; RIBEIRO et al., 

2011; RIBEIRO, 2012); (VALENTE, 2002). 

-Análise textual discursiva (MORAES, 2003); (MORAES; GALIAZZI, 2006). 

- Aprendizagem Significativa (OKADA, 2006); (RIBEIRO, 2012); (AUSUBEL, 2003),  

(MOREIRA, 2002, 2009, 2000). 

-A teoria construcionista sugerida por Papert, tendo por base o construtivismo de Piaget 

(1964). 

- Mapeamento cognitivo para construir redes de conhecimentos (OKADA, 2006); 

(NOVAK, 1998); (SANTOS; SILVA, 2009); (AUSUBEL, 2003); (MOREIRA, 1988); 

(NOVAK; GOWIN, 1998 apud SILVA; NÚÑEZ, 2007). 

-Aprendizagem cooperativa e colaborativa (DILLENBOURG, 1999 apud STAHL et 

al., 2006). 

- Ambiente Virtual de Aprendizagem (OKADA, 2010). 

Resultados -Foi realizada uma análise dos temas e importância do conjunto de fóruns da disciplina. 

-Optou-se pelos fóruns de números 12 e 13, respectivamente intitulados como 

“mapeamento e educação Científica e Matemática” (Mapeamento e EducC&M) e 

“discutindo analogias entre categorias dos autores Okada e Gil-Pérez” (Discut 

Analogias entre Categorias: OKad X GilPer). 

-A Equipe Mercúrio fez um paralelo entre a webconferência de Okada (2008) e o livro 

de Carvalho e Gil-Pérez (2009), concluindo que o professor deve, através do uso de 

técnicas de mapeamento, auxiliar a planejar e ajudar na elaboração de projetos que 

utiliza o método científico. A equipe concordou que o professor deve ter uma 

preocupação didática junto à concepção da metodologia de aprendizagem de projetos, 

procurando propor situações problemas que estimulassem a pesquisa em seus alunos. 

Consideram que o professor deve estabelecer uma ligação entre a importância dos 

objetivos gerais e atividades que devem ser construídas no decorrer das aulas, deve 

saber interceder sessões didáticas, notaram que o professor pode perceber a 

aprendizagem significativa tanto presencial como virtual. Para a equipe, os mapas são 

recursos que possibilitam um feedback da aprendizagem significativa de seus alunos. 

 -Mapas Conceituais (MC) foram utilizados para verificar a aprendizagem e as 
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percepções cooperativas dos cursistas, expressas nas postagens de narrativas 

depositadas no fórum 12, decorrentes da argumentação caracterizada no artigo de 

Okada (2008), que aborda a utilização dos Mapas Conceituais em projetos e atividades 

pedagógicas. Os mapas proporcionam uma estrutura conceitual, apresentam uma 

maneira mais flexível, não-linear e dinâmica de organizar e trabalhar o conhecimento. 

-Ação Pedagógica (AP) foi utilizada para verificar como os Mapas Conceituais podem 

repercutir na reformulação da prática pedagógica colaborativa dos cursistas, 

caracterizada através das postagens de narrativas postadas no fórum 13. 

-O autor conclui que os Mapas Conceituais têm a possibilidade de representar e 

interligar ideias ou conhecimentos, permitem promover a articulação entre diferentes 

áreas do conhecimento, correspondem a uma forma de reelaborar ideias ou 

conhecimentos colaborativos. Destaca o mapa conceitual como inovação tecnológica e 

como motivação para o desenvolvimento de atividades pedagógicas e aponta a 

formação continuada fazendo uso dos mapas conceituais.  

- O mapeamento cognitivo multidimensional, através do uso do software CHIC, 

possibilitou, para o presente pesquisador, investigar como os cursistas estabeleceram 

conexões entre conceitos e argumentações no decorrer do percurso pedagógico 

telecolaborativo.  

 

 

Ficha de leitura – 14 

Autor WEBER, Marina Mariani. Aulas práticas no Ensino de Ciências: A construção do 

conhecimento científico sobre protozoários por alunos do 7º ano do ensino 

fundamental. Maringá – PR, 2013. 

89f. : il. 

Local e ano 

de realização 

Maringá – PR, 2013 

Foco de 

discussão 

Aulas práticas investigativas sobre protozoários. 

Problema de 

investigação 

 A construção de conhecimentos científicos pelos alunos pode ser propiciada durante 

aulas práticas investigativas? 

Metodologia - A presente pesquisa apoiou-se em uma metodologia majoritariamente qualitativa, mas 

também quantitativa, desenvolvida com alunos do 7º ano do Ensino Fundamental. 

-Foi realizada uma visita ao laboratório do colégio, para averiguar sua estrutura e quais 

aparelhos e materiais o mesmo dispunha. Após esta visita, o professor pesquisador 

entrou em sala de aula e iniciou a sequência didática, ministrando de início uma aula 

prática em laboratório com o tema “diferenciação celular”, solicitada pela professora 

titular da disciplina de Ciências. 

-Na etapa seguinte o professor pesquisador aplicou um questionário tanto objetivo, 

quanto dissertativo, com o objetivo de investigar a concepção e opinião dos alunos 

sobre o laboratório didático e aulas práticas. Foi requisitado que os alunos se 

dividissem em grupos e coletassem água de chuva, lago, lagoa ou rio em um pote, 

juntamente com folhas de alface não lavadas, cobrindo-o com gaze. Este material 

deveria ser levado à escola no prazo de 10 dias, para realizarem posteriormente a 

prática “meio de cultura de protozoários”. 

-A próxima etapa foi a explanação sobre o significado e a importância da construção de 

Mapas Conceituais no ensino e aprendizagem. 

-Logo em seguida foi lançada uma problemática em relação ao experimento realizado 

pelos alunos por intermédio da coleta da água, em seguida foi requisitado que os 

estudantes elaborassem individualmente um Mapa Conceitual sobre o assunto 

“protozoários”. 

-A sequência didática ocorreu durante 12 encontros, os alunos foram avaliados 

qualitativamente e quantitativamente com observações. 

-Para a coleta de dados, foram realizados a aplicação de questionários, observações, 

filmagens e produção de documentos, sendo o principal destes os Mapas Conceituais 
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prévios (MCE) e posteriores (MCO) confeccionados pelos alunos.  

-Dessa maneira, os dados coletados com as análises dos Mapas Conceituais (MC) 

prévios e posteriores foram apresentados de uma maneira predominantemente 

descritiva para serem melhor organizados e compreendidos. 

-Para a obtenção dos dados desta pesquisa, utilizou-se também de gravações de áudio.  

-Com relação à análise dos Mapas Conceituais prévios e posteriores confeccionados 

pelos alunos foram separados em três categorias: organização hierárquica da estrutura 

cognitiva; diferenciação progressiva dos conceitos das estruturas cognitivas; 

reconciliação integradora. 

Referencial 

Teórico 

- O ensino e o ensino de ciências (VASCONCELOS, 2003); (CHAVES; PINTO, 

2005); (BEREZUK; INADA, 2010); (LABURÚ et al., 2003); (KRASILCHIK, 1996); 

(BRASIL, 1999); (FRACALANZA et al., 1986); (BORGES, 2002); (BIZZO, 1998); 

(CACHAPUZ et al., 2001); (MORAES, 1998); (ARAÚJO et al., 2008); (FAZENDA, 

2002). 

-Metodologias para o ensino de Ciências (SCHMITZ, 1993); (KRASILCHICK, 1996); 

(GOWDAK, 1993); (DOURADO, 2001), (CHAVES; PINTO, 2005); (BEREZUKI et 

al., 2009); (SANTOS, 2002); (BEREZUKI et al., 2009); (ZANON; FREITAS, 2007); 

(CAPELETTO, 1992; MELO, 2011); (PSILLOS; NIEDDERER, 2002 apud ZANON; 

FREITAS, 2007).  

-Sequência didática (SCHMITZ, 1993); (FERRAZ; BELHOT, 2010); 

(KRASILCHICK, 1996); (ZABALA, 1995).  

- Mapas conceituais (NOVAK; GOWIN, 1996, 1999; MINGUET et al., 1998). 

- A teoria de Ausubel (PRAIA, 2000); (MOREIRA, 1999, 2006); (MATEUS; COSTA, 

2009); (NOVAK; GOWIN, 1996); (NOVAK, 1981). 

Resultados e 

conclusões 

- 41,6% dos alunos consideram que as aulas práticas como possibilidade de aprender 

mais, 33,3% dos alunos consideram está uma aula diferenciada e 16,7 % consideram 

uma aula com experiências, mais prazerosa, que exige mais atenção e também 

colaborativa.  

-Na concepção de laboratório de Ciências pelos estudantes, observou-se que 50% dos 

alunos consideram que o laboratório é um local onde apenas se realizam experimentos, 

33,3% consideram que é um local que possui microscópios e 8,3% consideram que é 

um local que possui vidrarias, equipamentos, ou não souberam responder. 

-Quando questionados sobre a participação em aulas práticas, 50% dos alunos 

responderam que nunca tiveram aulas práticas, enquanto que 16,7% já participaram de 

aulas desta modalidade e 8,3% não se recordam.  

-Quando questionados sobre a aula prática ministrada no primeiro momento deste 

trabalho, 91,7% dos alunos responderam que gostaram. 

-Portanto constata-se que as aulas práticas podem realmente auxiliar no 

desenvolvimento de conceitos científicos pelos alunos. 

-Após a aplicação do questionário, foi desenvolvida uma sequência didática visando o 

diálogo entre professor-aluno-aluno e a construção do conhecimento dos estudantes em 

âmbito escolar. Essa sequência didática englobou diversas atividades teóricas e 

práticas. 

- Foi observado o desconhecimento do aluno sobre conceitos de ciências, desinteresse e 

interesse pela aula ministrada. 

- Na elaboração dos mapas conceituais foi proposto que os estudantes elaborassem 

Mapas prévios e posteriores ao assunto trabalhado em sala de aula, “protozoários”. 

Inicialmente foi explicado o processo de elaboração e lançada uma problemática em 

relação ao experimento realizado pelos alunos por intermédio da coleta da água da 

chuva, rios ou lagoas.  

-Para a análise destes dados, foi realizado um estudo comparativo entre os Mapas 

Conceituais que os alunos confeccionaram antes do conteúdo ministrado com a 

aplicação da sequência didática e após o conteúdo ministrado. 

- Foi observado no Mapa Conceitual prévio que se apresenta relativamente passivo não 

sendo capaz de relacionar o tema sugerido pelo professor. Observando o Mapa 

Conceitual posterior, confeccionado por este mesmo aluno foi observado que alguns 

dos novos conhecimentos foram construídos de forma imprecisa, pois captaram apenas 

o significado do novo conceito. 

-Nos Mapas Conceituais prévios e posteriores pode-se inferir que muitos conceitos 

antes desconhecidos pelo aluno, foram construídos em seu cognitivo. 
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-Na hierarquização dos conceitos, o aluno foi capaz de relacionar o tema “vírus”, que já 

tinha sido trabalhado em sala anteriormente. 

-Foi possível visualizar no Mapa Conceitual posterior a utilização de diversos termos 

aprendidos anteriormente pelo aluno e a ligação com os novos. 

-Observou-se que esta é uma metodologia muito eficaz na avaliação da construção de 

conhecimentos realizada por alunos.  

- Houve dificuldades de iniciar os mapas: pela falta de cooperação de muitos 

participantes, desrespeito ao professor pesquisador, dificuldade quanto ao nível de 

conhecimento de diversos alunos. Assim, muitos mapas se apresentaram como pobres 

de conteúdos. 

- Foi ressaltada a importância da valorização do professor que deve vim atrelada à 

formação continuada. 

- Com a construção dos Mapas Conceituais prévios e posteriores, foi possível promover 

o desenvolvimento da capacidade cognitiva do aluno. Notou-se ainda que os Mapas 

Conceituais se demonstram facilitadores inclusive da avaliação da aprendizagem dos 

alunos. 

 

 

Ficha de leitura – 15 

Autor OLIVEIRA, Mayara Lustosa de. Desenvolvimento e avaliação de uma interface 

adaptativa para o ensino de Ciências e Biologia celular/ Campinas, SP:[s.n.], 2013. 

 

Local e ano 

de realização 

Campinas, 2013. 

  

Foco de 

discussão 

Ensino de ciências (Biologia Celular- Proliferação Celular) através de uma Interface 

Adaptativa (IA). 

Problema de 

investigação 

Sugerida - A interface adaptativa é um potencializador recurso do processo de ensino-

aprendizagem de Biologia Celular no cotidiano escolar e acadêmico? 

 

Metodologia -A interface foi desenvolvida com auxílio de um recurso online chamado “Wix” e trata-

se de uma homepage que possibilita a criação de outros sites em linguagem flash.  

-A IA é separada em abas de acordo com os níveis de instrução: Básico (Ensino 

Fundamental), Médio (Ensino Médio) e Avançado (Ensino Superior). As três primeiras 

expõem o conteúdo com o auxílio de textos, softwares e vídeos e possuem títulos 

variáveis. Já as duas últimas, comuns a todos os níveis, são chamadas de quis e 

experimente. Além dessas três abas, a IA possui também quatro outras, denominadas: 

Início, Apresentação, Galeria e Contato.  

-O conteúdo escolhido foi a “Proliferação Celular” sendo aprofundado e considerando a 

diferença de cada nível. Para o ensino fundamental ou nível “Básico” associou-se a 

proliferação celular ao câncer. Para estudantes de ensino médio o conteúdo foi o ciclo 

celular e o câncer, enquanto que para o ensino superior (Avançado) o conteúdo foi ciclo 

celular e o sistema de controle do ciclo.  

-O guia da interface fornece exercícios ao final. 

Referencial 

Teórico 

- O Ensino de Ciências e Biologia Celular na atualidade (MACHALEK, et al., 2005); 

(DOBZHANSKY 1900-1975); (BRANSFORD, et al., 2000); (WEIMER, 2002); (LDB, 

1996); (KRASILCHIK, 2004); (ROSA, 2000). 

- O Computador e a internet em sala de aula (KRASILCHIK, 2004); (MCNAMARRA, 

2000); (MORAES 1997); (CABRAL; LEITE 2008); (TAJRA, 2002); (CARVALHO 

2005); (SAVI; ULBRICHIT 2008); (NAYAK, et al., 2010). 

- Interface adaptativa (FERNANDES, 2009); (LANGLEY, 1999); (BEVAN, 1995); 

(CARNEIRO, 2001 apud CAETANO; FALKEMBACH, 2007). 

Resultados e 

conclusões 

-Os resultados foram apresentados no formato de dois manuscritos o 1º Artigo: 

"Aprendizagem participativa em cursos de graduação: o uso de uma interface 

adaptativa para o ensino de biologia celular e o desenvolvimento de competências no 
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processo científico" e o 2º Artigo: "Construction, application and evaluation of an 

adaptive interface for teaching Cell Proliferation to the elementary and high school 

students". 

- No primeiro foi descrito a construção, aplicação e avaliação da IA para estudantes do 

ensino superior do curso de Ciências Biológicas e os resultados demonstram que a 

utilidade da IA para o aprendizado, que motivou os estudantes, além de auxiliar os 

educadores, sendo uma metodologia abrangente e ao mesmo tempo concisa.  

-Ao comparar o progresso dos estudantes através das notas do pré-teste, pós-teste e da 

avaliação final, foi possível observar um crescimento significativo de todos os alunos. 

-Os resultados demonstraram que o uso da IA é promissora e pode contribui para a 

consolidação de uma aprendizagem cooperativa. 

- No segundo artigo: Construção, aplicação e avaliação de uma interface adaptativa 

para o ensino da proliferação celular aos alunos do ensino fundamental e médio. 

- A AI foi aplicada a quatro classes da escola primária e quatro da escola secundária. 

Estes grupos foram divididos em um grupo controle e grupo experimental.  

- Os critérios utilizados para a avaliação dos mapas conceituais foram quantidade e 

qualidade de conceitos, número de inter-relacionamentos, palavras de conexão, 

representação de conteúdo, organização e criatividade. 

-Os resultados demonstraram que o uso da IA facilita o aprendizado de biologia celular 

no ensino fundamental e médio, provou ser uma ferramenta importante no ensino de 

Biologia Celular. Valendo ressaltar que a metodologia não elimina a presença do 

educador, é apenas um complemento. 

- Os resultados obtidos demonstram que tanto estudantes quanto professores aprovaram 

o recurso e consideraram eficaz como facilitador do processo de ensino-aprendizagem. 

 

 

 

Ficha de leitura – 16 

Autor NETO, Valentin Furtonato Bonelli. Obesidade e escola: a busca por uma abordagem 

significativa. Blumenau, 2013. 

 

Local e ano 

de realização 

Blumenau, 2013. 

  

Foco de 

discussão 

Trabalhar o tema obesidade de forma interdisciplinar com alunos e professores. 

Problema de 

investigação 

Sugerida - Quais os saberes prévios dos educandos sobre obesidade e potencialidade 

das atividades propostas para aprendizagem significativa sobre obesidade? 

Metodologia - Metodologia de tipo pesquisa ação.  

- Pesquisa de abordagem quali-quantitativa, desenvolvida com alunos das 6ª séries, 7ª 

séries e 8ª série. 

- Foi realizada análise de fontes bibliográficas, aplicados questionários individuais e 

familiares sobre fatores que podem ser relacionados à obesidade, produção de mapas 

conceituais pelos educadores e alunos, documentos escritos sobre o tema obesidade 

produzidos pelos alunos na forma de desenhos, relatórios entre outros, Diário de Bordo 

do pesquisador sobre as atividades em classe, escores em testes on line com gabaritos e 

questionário avaliativo com os educadores parceiros das atividades.  

- As atividades utilizaram como material de suporte: acesso a sites variados, vídeos 

educacionais e pesquisas realizadas pelos próprios alunos e com os seus familiares ou 

conviventes.  

- Os professores parceiros da pesquisa foram responsáveis juntamente com o 

pesquisador pela construção de mapas conceituais individualizados sobre o tema 

obesidade dentro de sua disciplina/área de atuação.  

-Cada educador trabalhou em sua disciplina a temática, observando o mapa conceitual 

coletivo como norteador de suas ações.  
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- Aplicação de questionários individuais para conhecer melhor os comportamentos 

alimentares, os níveis de atividade física, formas de lazer etc. 

- Aplicação de questionários familiares visando conhecer melhor o comportamento dos 

alunos e de suas famílias. 

- Aplicação de questionário sobre as percepções dos professores parceiros. 

- A análise dos produtos dos estudantes foi realizada a priori individualmente para cada 

classe, a mensagem dos estudantes foi captada na forma oral, verbal oral, verbal escrita, 

além das produções não tradicionais como desenhos e mapas conceituais. 

Referencial 

Teórico 

- Foi encontrado 7,2% de obesos entre os adolescentes que cursavam a oitava série do 

ensino fundamental naquele ano (IBGE, 2009) e 15% na Avaliação Nutricional dos 

Estudantes do 1º ao 9º ano do ensino fundamental da EEB Luiz Franzóis em Gaspar–

SC, aumento de 1% na prevalência em relação ao ano de 2011. A partir desses dados 

foi elaborado um plano de ação com a finalidade de combater a obesidade naquela 

localidade. 

- O ensino de ciências e a tecnologia (FOUREZ, 2003); (CHARLOT, 2005); 

(GONZÁLEZ; PALEARI, 2011); (SANTOS, 2005). 

- Obesidade (ECO, 2007); (RAMOS; NEVES; CORAZZA, 2012); (CARDOSO, 

2010); (MS, 2009; OMS, 2008); (PALEARI, 2006); (PEZZI; GOWDAK; MATTOS, 

2010); (LOTTENBERG, 2004); (THIBODEAU; PATTON, 2002); (LEONARD, 

2003); (MONTEIRO et al., 2000; WHO, 2003 apud VASCONCELOS, 2007); 

(CORDOBILHA; OLIVEIRA; COPPINI, 2004); (OLBRICHT et al., 2010); 

(KUSCHNIR 2008); (RIBEIRO, 2000). 

- O belo, o obeso e a educação (DUARTE JÚNIOR, 1986); (CASH; PRUZINSKY; 

2002 apud CASTRO et al., 2010); (AMORIM; CASTANHO, 2007); (ECO, 2007); 

(CHARLOT, 2001). 

- Obesidade e aprendizagem com significado (FERREIRA, 2008); (MOREIRA; 

MASINI, 2011); (PCN, 1998); (MOREIRA, 2000, 2006); (LEMOS; MOREIRA, 

2011); (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980) (CHARLOT, 2005); (AUSUBEL, 

2003). 

Resultados e 

conclusões 

-Segundo o IMC o maior índice de obesidade presente ao considerar as séries de forma 

isolada foi nas 6ªC e 7ªB com 28,57%. 

- O consumo de refrigerantes, bolachas recheadas, lanches e frituras é muito comum 

nas famílias. 

-Em média as pessoas realizam 3,8 refeições ao dia. 

-Verificamos que o consumo do fumo está presente em 44% das famílias, sendo em 

média de 1,27 fumantes por família. 

-No total os alunos realizaram 19 testes, sendo que 5 deles realizaram o teste em dupla 

devido ao limitado número de computadores e espaço físico. 

-Em média os estudantes obtiveram 35,47 pontos dentro do aceitável, variando em um 

universo de 22 a 43 pontos. Foi solicitado também que os estudantes terminassem a 

atividade e que observassem os 10 passos para uma boa alimentação, a qual seria 

necessária nas atividades seguintes. 

-O resultado demonstra um bom nível de entendimento do tema pelos estudantes. 

-A maioria dos estudantes relacionam a obesidade a apenas um fator, principalmente a 

alimentação. 

-O termo obesidade é amplamente discutido nas mídias, de tal maneira que, dentro de 

um universo amostral de 62 questionários individuais, 87,10% afirmam que conhecem 

o tema de forma satisfatória. 

-Os mapas conceituais foram elaborados em pequenos grupos, nunca individualmente, 

sendo que todos os alunos receberam orientações iniciais do professor pesquisador, 

também quando solicitados por eles ou quando oportuno.  

-Foram escolhidos alguns dos mapas conceituais, digitalizados ou reelaborados pelo 

pesquisador em editor de texto Microsoft Word 2007 para assim permitir sua 

reprodução e análise. 

- Os estudantes evidenciaram a relação existente entre o conceito Obesidade 

diretamente aos conceitos Autoestima, Nutrição, Doenças, Preconceitos e Doces. O 

segundo mapa demonstra a fragilidade das conexões e sua falta de direcionamento. O 

conceito de obesidade é ligado diretamente às palavras-chaves “em excesso”. O terceiro 

mapa conceitual apresenta frases completas ao invés de conceitos.  

-O educador responsável pela sala de informática escreveu que a atividade 
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interdisciplinar foi favorável ao desenvolvimento dos alunos. 

-Dentro da disciplina de ciência um grande número de atividades também foram 

aplicadas e os educadores consideram a necessidade de adequar às condições reais das 

escolas e sala de aula, sempre direcionando os esforços na melhoria das condições de 

ensino e aprendizagem. 

-A questão 4 perguntava “Quais os temas envolvidos foram trabalhados em sala e de 

que forma isso ocorreu?”. As respostas demonstraram a articulação entre a informática 

e as outras disciplinas, fato esperado, pois as novas tecnologias precisam ser 

incorporadas ao dia-a-dia escolar, pois, cada vez mais, fazem parte da realidade dos 

estudantes.  

-O professor de informática relatou que o tema é atual e importante, considerando sua 

função para o cuidado com o corpo. 

- A prevenção aparece com melhor forma de enfrentamento da obesidade e a escola tem 

importância fundamental para a formação de cidadãos capazes de gerir sua própria 

dieta. 

- Os 67 questionários individuais demonstraram a preferência entre os estudantes pelo 

grupo nutricional HF. 20,83% dos grupos familiares apresentaram problemas de peso 

na família, 16% diabetes, 19,33% destes estudantes nasceram de forma prematura. 

-É sugerida a realização de próximas ações, que articulem mais disciplinas, a 

comunidade escolar, incluindo as famílias, mediante o oferecimento de palestras, 

oficinas, cursos de culinárias os quais envolvam a própria comunidade e use os talentos 

locais na busca de hábitos alimentares sadios, que em geral são constituídos 

inicialmente nos núcleos familiares. 

 

 

Ficha de leitura – 17 

Autor SILVA, André Luís Silva da. A formação de um professor de ciências pesquisador a 

partir de seu saber/ fazer pedagógico. Porto Alegre - RS, 2014. 

300 f. 

Local e ano 

de realização 

Porto Alegre - RS, 2014. 

Foco de 

discussão 

Ensino de ciências mediante a prática pedagógica, através da pesquisa com projeto de 

ciências e consciência cidadã (formação do professor de ciências pesquisador). 

Problema de 

investigação 

Como a pedagogia de projetos pode ser utilizada como proposta metodológica para o 

ensino que promova o crescimento pessoal do educando e a formação de um professor 

pesquisador? 

 

Metodologia - Os mapas conceituais foram utilizados como tecnologia pedagógica educacional para 

formação de professores pesquisadores por meio da pedagogia de projetos. 

- Público alvo: educadores da rede municipal que atuam nos anos finais do Ensino 

Fundamental na área de ciências da natureza. 

-Instrumentos de coleta de dados: questionários com questões abertas e fechadas, 

entrevistas estruturadas e não-estruturadas, gravação de áudio, filmagens, seminários 

internos e externos, diário de campo, apresentação de projetos e questionamentos finais. 

-Para fundamentação metodológica: registros de áudio e vídeos foram analisados a luz 

da análise do discursos, conforme propõe Bogdan e Biklen (1994) em um processo de 

pesquisa-ação (GAIO, 2008). 

Referencial 

Teórico 

-Fundamenta-se na concepção defendida pelo autor ao longo desta tese no que se refere 

às concepções de ciências apresentadas por Thomas Kuhn, de aprendizagem por David 

Ausubel e de metodologia por Philippe Perrenoud. 

-Fazendo uma articulação entre ciência, aprendizagem e metodologia e a aplicação de 

tecnologias pedagógicas educacionais junto ao público alvo (os professores). A 

alfabetização científica, os mapas conceituais, as atividades experimentais, a resolução 

de problemas foram utilizados como tecnologias educacionais, integradas através da 

pedagogia de projetos, ou seja, um tripé ensino pela pesquisa, mediada por um projeto e 
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consolidada em um seminário. 

- Mapas conceituais: (AUSUBEL, 2003, 1980); (MOREIRA, 1997, 1983); (NOVAK 

1988, 1999, 2000); (NOVAK; CAÑAS, 2010); (NOVAK; GOWIN, 1999). 

Resultados e 

conclusões 

- Como resultados argumenta-se que a inserção de tecnologias educacionais a fim de 

estabelecer um modelo pedagógico integrando à elaboração de projetos de pesquisa, um 

ensino que se construa por meio da pesquisa e uma socialização do conhecimento 

produzido através de feiras, seminários ou mostra de ciências é um caminho para tornar 

o ensino mais atraente para os alunos, particularmente o ensino de ciências. 

- Foi concluído que um ensino pela pesquisa, mediada por um projeto e consolidada em 

um seminário, é capaz de ressignificar o saber e o fazer, compreendendo que o alcance 

destas atividades pode ser potencializada na complementariedade de um processo de 

ensino, aprendizagem, particularmente em ciências. 

 

 

Ficha de leitura – 18 

Autor ALMEIDA, Caroline Medeiros Martins de. Prática educativa usando o sistema 

SIENA para o ensino de ecologia no 6° ano do Ensino Fundamental – Canoas, 

2014.  

107 f. : il. 

Local e ano 

de realização 

 Canoas, 2014 

Foco de 

discussão 

Sequência didática eletrônica através do Sistema Integrado de Ensino e Aprendizagem 

(SIENA) sobre o conteúdo Ecologia. 

Problema de 

investigação 

Como a construção e a utilização de uma sequência didática no sistema SIENA pode 

contribuir para auxiliar nos processos de ensino e aprendizagem em conteúdos de 

Ecologia do 6° ano do Ensino Fundamental? 

Metodologia - O estudo consistiu em criar uma sequência didática eletrônica com atividades 

relacionadas com o ensino de Ecologia. 

- A pesquisa aconteceu com uma turma de 23 alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 

– séries finais de uma Escola Municipal de Ensino Fundamental em Sapucaia do Sul- 

RS.  

- A elaboração do instrumento de pesquisa na plataforma SIENA envolveu as seguintes 

fases: a) a elaboração de um mapa conceitual do conteúdo a ser desenvolvido; b) a 

construção de um grafo com os conceitos de Ecologia; c) a criação de um material de 

estudo, englobando texto com resumo da matéria, jogos, vídeos online, etc; d) a 

ordenação dos conteúdos na sequência lógica em que serão apresentados aos alunos; e) 

para cada conceito do grafo foram criadas trinta perguntas de múltipla escolha. 

- Na plataforma SIENA foram inseridos o grafo com o conteúdo de Ecologia, o banco 

de questões para os testes adaptativos e a sequência didática eletrônica com o tema 

Ecologia. 

- O teste adaptativo administra questões de um banco, correspondendo ao nível de 

capacidade de quem realiza o teste.  

- As questões foram classificadas em três níveis de dificuldades, as fáceis eram as que 

abordavam apenas um conceito ou não necessitavam de muita interpretação, as médias 

abordavam um conceito considerado um pouco mais complexo e as consideradas 

difíceis necessitavam de interpretação e geralmente vinham misturadas com conceitos e 

exemplos. 

- Na sequência didática eletrônica, foram desenvolvidos três nodos para abordar o tema 

Ecologia: Conceitos Básicos de Ecologia, Relações Ecológicas e Cadeia Alimentar. 

- A exposição dialogada da temática Ecologia, com os Conceitos Básicos de Ecologia, 

Relações Ecológicas e Cadeia Alimentar ocorreu em sala de aula, feita pela professora 

titular da turma. 

- A sequência didática eletrônica foi executada na sala de informática da escola, em 

quatro etapas. 

- Após a aplicação do instrumento, foram realizados: a) a análise dos conteúdos 
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adquiridos pelos alunos através do teste adaptativo do SIENA para verificar o grau de 

conhecimento do aluno para cada conceito e o grau de satisfação em realizar as 

atividades programadas. 

- Os dados obtidos foram avaliados com base nas ferramentas da estatística descritiva 

ou na Análise de Conteúdo. 

Referencial 

Teórico 

- Ensino de ciências e Ecologia (CAMPOS, 2013); (ZABALA; ARNAU, 2010); 

(HODSON, 1994); (QUEIROZ; LIMA, 2007); (BRASIL, 1998); (SILVA; RIBEIRO, 

2009); (BIANCONI; CARUSO, 2005); (ODUM, 1983). 

- Aprendizagem Significativa e Mapas Conceituais (AUSUBEL apud MOREIRA, 

2003); (ZABALA; ARNAU, 2010); (MOREIRA, 2006, 2010); (MOREIRA; 

BUCHWEITZ, 1993). 

- Jogos didáticos e o lúdico (HUIZINGA, 2008); (LARA, 2004); (BRASIL, 1998); 

(ZANON, GUERREIRO; OLIVEIRA, 2008); (FERREIRA et al., 2011); (FORTUNA, 

2000); (RIZZO PINTO, 1997); (CHAGURI, 2006). 

- Tecnologia da informação e comunicação (TIC) (CARVALHO; IVANOFF, 2010); 

(SAMPAIO; LEITE, 2004); (BELLONI, 1991). 

- Plataforma SIENA e testes adaptativos (NOVAK; GOWIN, 1988).  

- Sequência didática eletrônica (GROENWALD; ZOCH; HOMA, 2009); (ZABALA, 

1998).  

Resultados - Alguns alunos acertaram quase todas as questões, como o aluno 5 que acertou 11 

perguntas das 12 que o programa apresentou para ele. Já o aluno 3 acertou apenas 4 

perguntas das 15 que o programa apresentou. 

- Com base nos resultados obtidos através das respostas dos alunos aos testes 

adaptativos, é possível perceber que a maioria conseguiu corresponder às expectativas, 

precisando realizar apenas uma vez os testes, mostrando que conseguiram apreender 

bem os conteúdos. 

- Através dos resultados do teste Não-paramétrico de Wilcoxon verificou-se que 

algumas questões apresentaram diferença significativa para seus escores de acerto entre 

o pré-teste e pós-teste: pergunta 2 (o que é Ecologia), pergunta 3 (conceitos de 

população, comunidade e biosfera), pergunta 7 (o que é uma relação harmônica) e 

pergunta 11 (dê um exemplo de relação ecológica).  

- Na análise quantitativa foi percebido que 87% dos alunos não souberam conceituar 

Ecologia. 

- No pós-teste, o número de alunos que deixou em branco ou disse que não sabia 

baixou de 50% para 4,3%. 

- Foi comprovado a hipótese de que a utilização de novas tecnologias auxília nos 

processos de ensino e aprendizagem do aluno, aumentando seu interesse pelo conteúdo 

e o seu rendimento, e que através do SIENA, o professor pode analisar melhor o nível 

de conhecimento prévio de cada aluno, possibilitando um melhor planejamento de suas 

aulas. A sequência didática eletrônica consistiu em um instrumento facilitador na 

promoção da aprendizagem significativa. 

 

 

 

Ficha de leitura – 19 

Autor ALVES, Emerson Jhammes Francisco. Metodologia de análise dos livros didáticos: o 

caso do ciclo da água. – Campinas, SP: [s.n.], 2014. 

 

Local e ano 

de realização 

Campinas, 2014. 

  

Foco de 

discussão 

Livros didáticos de ciências e geografia - o ensino das geociências: os conteúdos 

voltados para disciplina de ciências e geografia no Ensino Fundamental. 

Problema de 

investigação 

Qual a ocorrência e abordagem sistêmica nos livros didáticos? 



154 
 

Metodologia - Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica, leitura de livros didáticos e 

artigos que retratam o ensino de geografia e ciências no Ensino Fundamental. 

- Objetivo da pesquisa foi desenvolver um método de análise mediante a utilização dos 

mapas conceituais que verificasse se os livros escolares de geografia e ciências do 

Ensino Fundamental apresentavam um conhecimento sistematizado e interrelacionado 

dos processos que fazem parte do ciclo hidrológico. 

- Seleção das coleções de livros didáticos de geografia e ciências, utilizados na área da 

rede pública de ensino por docente e discente. 

-Avaliação dos livros através da confecção de tabelas visando facilitar a investigação 

dos conceitos e imagens referentes ao ciclo hidrológico. 

- A utilização dos mapas conceituais: abordagem sistêmica, porcentagem como 

ferramenta para avaliar a representação do ciclo hidrológico nas coleções de livros 

didáticos de geografia e ciências. 

- Os critérios utilizados nessa pesquisa estão estruturados nos mapas conceituais e na 

abordagem sistêmica, analisando as palavras, processos, imagens e conceitos 

relacionados ao ciclo hidrológico. 

-Os mapas conceituais e a abordagem sistêmica têm a função de evidenciar quais 

processos são encontrados e a ligação existente na parte textual. Esses procedimentos 

são para verificar a presença da abordagem sistêmica ou analítica nas coleções de livros 

didáticos. 

Referencial 

Teórico 

- A fundamentação teórica aciona uma reflexão acerca do estudo das geociências, 

segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais. Fazendo uma 

incursão no pensamento analítico e sistêmico para dar sustentação à questão posta para 

análise. Apresenta ideias gestadas por alguns autores que tecem consideração com foco 

nessas abordagens e suas contribuições para o ensino das geociências para uma 

educação sistêmica através da concepção de totalidade com relação ao ciclo 

hidrológico. Apresenta também discussão sobre o enfoque da abordagem sistêmica 

contida nos PCNs e sua importância para a construção do conhecimento do aluno. Por 

fim, as contribuições dos mapas conceituais (MOREIRA, 2010, 1893, 1986; NOVAK, 

GODWIN, 1998). 

Resultados e 

conclusões 

-Para análise das coleções foram elaboradas mapas conceituais abordando 

principalmente conceitos voltados ao ciclo hidrológico. As coleções analisadas 

pertencem ao Programa Nacional do Livro Didático, abordagem com maior 

complexidade nos livros didáticos de ciências onde há maior ênfase para explicar e 

representar o ciclo da água. Nos livros de geografia observa-se ausência de 

complexidade para explicar o ciclo da água. 

- Conclui-se que, nos livros de ciências e geografia do 6º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental, existe uma desigualdade entre as coleções a partir da sistematização e 

processos que envolvem o ciclo hidrológico. As coleções não apresentam ligações entre 

os conceitos, assim, o autor da pesquisa indica os mapas conceituais elaborados para 

suprimir essa necessidade. 

 

 

Ficha de leitura – 20 

Autor SILVA, Luzia Marinalva da. Um estudo dos mapas conceituais como instrumento 

de auto avaliação em ciências: concepção de alunos/as do Ensino Fundamental I. João 

Pessoa, 2014. 

149f. 

Local e ano 

de realização 

João Pessoa, 2014. 

  

Foco de 

discussão 

Investigar a implantação de modelos alternativos de avaliação em ciências com o uso 

dos mapas conceituais 

Problema de 

investigação 

Qual a concepção dos estudantes acerca do uso de modelos alternativos de avaliação 

em Ciências, na perspectiva da auto avaliação, tendo por base princípios da Teoria da 
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Aprendizagem Verbal Significativa Ausubeliana? 

Metodologia - A pesquisa é de abordagem qualitativa, exploratória, onde participaram 21 alunos do 

5º ano do Ensino Fundamental I. A professora também participou de todas as etapas. 

- A coleta dos dados utilizou os discursos dos estudantes e a interpretação dos mapas 

produzidos por eles. 

- Como ferramenta avaliativa tivemos os mapas conceituais e as entrevistas 

semiestruturadas. 

- A entrevista foi realizada com 4 alunos representantes, sendo um de cada grupo que 

foi organizado para elaborar os MC. 

-A pesquisa seguiu com: Apresentação aos estudantes do que tratava a pesquisa; 

Observação do conteúdo no livro didático; Solicitação dos alunos para a pesquisa e 

introdução do conteúdo energia mecânica. 

-Em 24 /10/2013 foi ministrada uma aula sobre o conteúdo, apresentando elementos 

iniciais, os estudantes foram bem participativos, perguntando, respondendo etc. 

- Introdução ao processo de produção dos mapas (oficina de introdução aos mapas 

conceituais). 

-Para a produção dos mapas foi elaborado um roteiro, que continha: listar nomes de 

objetos e designações de acontecimentos; descrever a ideia que se faz do objeto; 

descrever a ideia que se faz de acontecimentos; listar nomes de proposições; diferenciar 

palavras que traduzem regularidade dos acontecimentos; classificar conceitos e 

palavras de ligação; construir mapas inicialmente utilizando textos simples ou temas 

familiares. Com as palavras de ligação os estudantes foram construindo frases. 

-Foram formados 4 grupos de 5 alunos / trabalho em grupo. Cada grupo recebeu um 

texto com o título “As Plantas”. Fizeram uma leitura silenciosa e em voz alta, 

destacaram os conceitos centrais, que foram registrados no quadro, listaram palavras de 

ligação, cada grupo recebeu uma folha de madeira para utilizar os conceitos extraídos 

do texto e fazer os mapas. Os mapas foram socializados. 

-Na semana seguinte aconteceu a aula no laboratório de informática da escola, 

momento em que os estudantes manusearam o OA (objeto de aprendizagem) “energia- 

uma propriedade dos sistemas”. Houve dificuldade pela falta de funcionalidade dos 

computadores. 

-No início um dos alunos se recusou a participar. Não houve sucesso para que mudasse 

de opinião. 

-A etapa seguinte foi a construção dos mapas referentes ao conteúdo ministrado, 

energia mecânica, em 4 grupo de 5 componentes. 

- O OA configurou como um organizador prévio para o conteúdo energia mecânica. 

Referencial 

Teórico 

- Aprendizagem Significativa (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN 1980); (MOREIRA 

2011). 

-Avaliação (MOREIRA 2010); (LUCKESI, 1994); (SOUZA; DEPRESBITERIS; 

MACHADO, 2004); (BLOOM, 1956); (PERRENOUD, 1999); (ESTEBAN, 2003); 

(RABELO, 1998); (SANT’ANNA, 2001); (AFONSO, 2003). 

- Ensino (LUCKESI, 2008); (ESTEBAN, 2003); (HOFFMAN, 2004); (KRASILCHIK, 

2001); (NOVAK, 1996); (BIZZO, 2000); (BRASIL, 1998); (FOUREZ, 2004); 

(PAVÃO, 2008); (ABIB, 2008); (MENEZES, 2000). 

- Mapas conceituais (MOREIRA, 2009, 2010); (NOVAK; GOWIN, 1996); 

(TAVARES, 2007).  

Resultados e 

conclusões 

-Após a elaboração dos mapas, foi realizada a entrevista com um membro de cada 

grupo. 

- A análise qualitativa dos mapas seguiu: relação de significados entre conceitos; 

relação de subordinação entre conceitos; ligações transversais e aspectos da entrevista 

ligados a autoavaliação. 

- Foram feitas perguntas aos alunos sobre os instrumentos utilizados na pesquisa e os 

mapas foram considerados como eficientes pelos alunos, como é o exemplo das 

respostas de uma das alunas às seguintes questões: Foi perguntado qual metodologia 

auxiliou mais na aprendizagem o mapa ou o OA? A aluna respondeu o mapa. 

- Qual a diferença entre a avaliação pelo mapa e a tradicional? A aluna respondeu que a 

prova precisa decorar e o mapa aprendem os conceitos. O que você acha que deve ser 

considerado para a nota no mapa? a forma como os conceitos foram colocados e as 

ligações feitas. 

-Perguntamos como ela se sentiu sendo responsável em construir sua própria avaliação? 
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Ela disse que com os mapas aprendeu o assunto e não ficou em recuperação. 

- Os mapas se inserem na proposição de procedimentos que potencializam a capacidade 

de diferenciação dos conceitos. 

- Os alunos externalizaram de forma relevante a organização de suas ideias sobre o 

conteúdo por meio dos mapas. Mostraram hierarquia conceitual, ligações transversais, 

exemplos, relação entre conceitos. Assim, a autora considera que os mapas são 

estratégias uteis para a aprendizagem significativa e o OA auxília o processo de 

aprendizagem. 

  

 

 

Ficha de leitura – 21 

Autor OLIVEIRA, Aldeni Melo de Oliveira. O professor e a pesquisa na Educação Básica 

- Propostas para Aprender a Aprender. Lajeado, fevereiro de 2015. 

 

Local e ano 

de realização 

Lajeado, 2015. 

Foco de 

discussão 

Alfabetização Científica através da iniciação à pesquisa mediante elaboração de 

projetos no ensino de ciências. 

Problema de 

investigação 

A participação dos alunos da sétima série do Ensino Fundamental no projeto de 

pesquisa contribui para sua Alfabetização Científica? 

Metodologia - Abordagem da pesquisa quali-quantitativa, um estudo de caso. 

- De acordo com os objetivos da pesquisa apresenta caráter exploratório. 

- Do ponto de vista técnico-metodológico enquadra-se na conjuntura da pesquisa-ação 

-A pesquisa busca investigar as motivações para aprender conteúdos relacionados às 

ciências de estudantes do Ensino Fundamental (sétima série) de cinco escolas estaduais 

de Macapá/AP. 

-As reuniões, as análises investigativas e os experimentos aconteceram no laboratório 

de ciências da escola. 

-Os grupos foram instruídos a construírem o primeiro mapa conceitual e registrá-lo em 

seu diário de bordo. São explorados vários temas do ensino de ciências nas atividades 

propostas, inclusive no mapa conceitual. 

-Procedimentos técnicas: análise de documentos, observações, entrevistas. 

- Quanto a forma de coleta de dados: questionários com proposições abertas e fechadas. 

-Utilização de diário de bordo e mapas conceituais utilizados como instrumentos 

metodológicos para registrar, coletar e analisar os dados. 

 

Referencial 

Teórico 

-A fundamentação teórica faz uma incursão no cenário da pesquisa no Brasil, citando 

autores como Pozo e Crespo (2009); Chassot (2011), amparado nos PCNs na área de 

ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. Para sinalizar a importância do 

professor a iniciação à pesquisa faz referência às ideias elaboradas por Demo (2007) 

sobre iniciação à pesquisa.  

- Revisitando a literatura com relação à alfabetização científica faz referência a autores 

que tecem considerações sobre o tema, quais sejam: Demo (2010); Paulo freire (1980); 

Pozo e Crespo (2009). 

- Para falar de mapas conceituais ele faz referência as ideias gestadas por Moreira e 

Beichweitz (1987). 

Resultados e 

conclusões 

- Foi utilizado o questionário ROSE e traduzido do inglês para português. 

- Houve instrução do primeiro mapa conceitual e após construção registro em diário de 

bordo. 

- A orientação foi que cada grupo construísse seu mapa conceitual mediante seu 

interesse de investigação. 

- Após a construção dos 3 primeiros mapas conceituais estes serviram de análise para 

entender o domínio de conhecimento que os alunos tinham sobre o tema pesquisado. 

- Os mapas nessa pesquisa foram usados para representar a construção do 
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conhecimento diversificando as proposições. 

- Foi utilizado para construção do mapa conceitual o programa cmap.  

- Com a construção dos projetos de pesquisa, segundo a autora, foram alcançados os 

objetivos propostos por cada grupo. 

-Foi constatado também que houve a Alfabetização Científica das estudantes 

participantes. 

-Ensino através da pesquisa por meio de projetos pode ser desenvolvido em qualquer 

componente curricular. 

-A estratégia utilizada nesta prática pedagógica foi um recurso metodológico adequado 

ao ensino de ciências. 

 

 

Ficha de leitura – 22 

Autor MAGALHÃES, Arthur Philipe Cândido de. A aprendizagem significativa sobre o 

conteúdo água em espaços educativos formais e não formais, mediada pela 

metodologia do estudo do meio, por estudantes do 5º ano de uma escola municipal. 
Boa Vista-RR, 2015. 

176 p. 

Local e ano 

de realização 

Boa Vista – RR, 2015. 

  

Foco de 

discussão 

Estudo do meio - Recursos hídricos - Relação entre o espaço educativo formal e não 

formal. 

Problema de 

investigação 

Como a relação entre o espaço educativo formal e a visita ao Igarapé Mirandinha e a 

Estação de Tratamento da Água na CAER, enquanto espaços não formais, mediada pela 

metodologia do estudo do meio, podem contribuir para aprendizagem significativa 

sobre recursos hídricos dos estudantes do 5ª ano do ensino fundamental da Escola 

Municipal Centenário de Boa Vista? 

Metodologia - Abordagem qualitativa com objetivo descritivo-explicativo, pesquisa ação, pesquisa 

participante e o estudo de caso. 

- Os sujeitos da pesquisa foram 20 alunos do 5º ano da Escola Municipal Centenário de 

Boa Vista. 

- Os encontros ocorreram semanalmente com uma hora de duração no último tempo de 

aula. Somente nos dias das aulas de campo é que houve horas a mais para o 

desenvolvimento da atividade. 

- Instrumentos de coleta de dados utilizados: Prova de lápis e papel, Mapa conceitual, 

Questionário aplicado à Companhia de Águas e Esgotos de Roraima-CAER, 

Questionário aplicado aos estudantes da graduação e pós-graduação, Questionário 

avaliativo aplicado aos estudantes da pesquisa, Diário de campo, Gravações de áudio e 

Registro fotográfico. 

- A observação, entrevista e diagnóstico inicial foram desenvolvidos in loco. 

- Para o registro dos dados foi utilizado um diário de campo para anotações. A última 

atividade da primeira etapa foi o diagnóstico inicial realizado por meio de dois 

instrumentos: o primeiro foi a elaboração de um mapa conceitual para verificar de que 

forma os alunos conseguem utilizar esta ferramenta e quais conhecimentos eles 

possuíam sobre o conteúdo água. E o segundo foi a aplicação de uma prova de lápis e 

papel. 

- A 2ª etapa foi a elaboração da intervenção didática com base no conhecimento prévio 

dos alunos e nas problemáticas encontradas (sequência didática). 

- A primeira visita ocorreu no espaço não formal não institucionalizado, que foi o 

Igarapé Mirandinha, desde a nascente até sua foz. A segunda visita foi na Companhia 

de Águas e Esgotos de Roraima – CAER, responsável pelo tratamento de água e esgoto 

do estado. No decorrer da intervenção foram realizadas avaliações formativas visando 

acompanhar o processo de ensino e aprendizagem. 

-Na 3ª etapa houve transcrição, organização e análise dos dados da pesquisa. 



158 
 

-A aplicação do pré-teste (diagnóstico inicial). 

- Avaliação do mapa conceitual: a atividade consistiu em solicitar as estudantes que 

escrevessem o que conseguiam lembrar acerca do conteúdo água. Cada estudante 

deveria escrever ao redor da palavra água tudo que viesse à sua lembrança. 

- Avaliação da prova de lápis e papel: a avaliação foi composta por 20 questões, 

distribuídas em quatro tópicos. 

- Estudos sobre o Igarapé Mirandinha. 

- Aula campo. 

- Avaliação diagnóstica final. 

-O resultado apresentado evidencia um avanço na atividade dos estudantes, pois 100% 

deles realizaram o desenho na avaliação final. 

-A atividade de mapas conceituais foi utilizada com os estudantes na primeira etapa de 

estudo. Inicialmente percebeu-se que os estudantes não conheciam esta forma de 

organização do conhecimento embora o livro de ciências utilizado na escola 

apresentasse um mapa conceitual ao fim de cada lição. Ficou evidente que tal recurso 

não é explorado em sala de aula, pois somente um estudante lembrava-se do mapa 

conceitual do livro. 

Referencial 

Teórico 

- Aprendizagem (NOVAK; GOWIN, 1999); (POZZO; GOMES; CREPO, 2009). 

- O papel do Ensino das Ciências da Natureza (BRASIL, 1997); (VON LINSINGEN, 

2007). 

- Educação (SAVIANI, 1989); (GADOTTI, 1984, 1990); (LUCKESI, 1994) 

(LIBÂNEO, 2013); (NOVAK; GOWIN, 1999). 

- Espaços educativos para o ensino de ciências (MARANDINO, 2003); 

(VICTORIANO et al., 2013); (CHASSOT, 2006). 

- Aprendizagem Significativa (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1978); (POZO, 

2002); (AUSUBEL, 2003); (SALVADOR, 2000); (MOREIRA, 2011). 

- Mapas conceituais (NOVAK; GOWIN, 1999). 

Resultados e 

conclusões 

- O diagnóstico revela que os alunos possuem explicações sobre os fenômenos da 

natureza, em especial sobre a água, fundamentados nas vivências e experiências 

pessoais, características da formação conceitual em crianças menores. Percebemos 

certo grau de dificuldade de aprendizagem, apresentado pela maioria dos alunos, no que 

se refere a leitura e escrita. 

- Ao analisar a sequência didática planejada com fundamentos da metodologia do 

estudo do meio e, com ênfase na utilização dos espaços não formais, o autor verifica 

que a mesma permitiu a partir de situações problemas levantadas pelos estudantes a 

construção de conhecimentos científicos com base nos saberes e vivenciais cotidianas. 

-A sequência didática sobre o igarapé possibilitou aos estudantes ver o que ainda não 

tinham visto naquele espaço: a vida, a relação entre os elementos da natureza 

indispensáveis aquele ambiente. 

-O estudo mostrou que os estudantes são auxiliados a partir das concepções cotidianas. 

- O diagnóstico inicial evidencia que os estudantes não têm uma representação mental 

do igarapé. 

-Recomenda-se que pesquisas sobre o ambiente aquático dos igarapés possam ser 

intensificadas. 

 

 

 

Ficha de leitura – 23 

Autor REIS, Clodoaldo Cristiano. Saberes e práticas docentes na educação ambiental: 

proposta didática colaborativa em escola pública de Cacoal – RO. - Porto Velho-RO, 

2015. 

140 f.  
 

Local e ano 

de realização 

Porto Velho, 2015. 
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Foco de 

discussão 

Formação crítica do educador ambiental (O saber e a prática docente/oficinas com 

mapas conceituais). 

Problema de 

investigação 

Quais saberes refletem as práticas docentes na Educação Ambiental da escola Antônio 

Gonçalves Dias de modo que influencia na aprendizagem e na formação dos alunos? 

Metodologia - Abordagem qualitativa, pesquisa-ação, pesquisa-ação-participativa. 

-A pesquisa tive a colaboração de 08 professoras da escola Antônio Gonçalves Dias, de 

Cacoal, uma assistente social e 24 alunos do quarto ano matutino, que foram escolhidos 

pelas professoras participantes para serem os primeiros a ter uma aula de educação 

ambiental com a utilização do mapa conceitual. 

- As principais técnicas utilizadas na coleta de dados foram: oficinas, grupo focal, 

análise documental (PPP da escola), mapa conceitual e a observação. 

-A coleta de dados ocorreu nas oficinas, nas falas em momentos de descontração, nos 

depoimentos gravados no grupo focal e depois transcritos e analisados cuidadosamente. 

-O primeiro mapa conceitual foi elaborado pelas professoras e posteriormente em sala 

de aula. 

-Na sequência houve a fase do seminário, para verificar e decidir sobre tudo que 

envolve o processo de investigação. 

-Para realizar o seminário os educadores da escola Antônio Gonçalves Dias foram 

convidados para um bate-papo sobre a importância de se trabalhar a educação 

ambiental no ambiente escolar. No encontro ficou definido a necessidade de trabalhar a 

formação de professores para o trabalho com educação ambiental. 

-A pesquisa também envolveu um momento de observação em que foi acompanhado a 

realização da proposta de ação com utilização do mapa conceitual junto a uma turma de 

4º (quarto) ano do Ensino Fundamental. 

- As oficinas foram utilizados concomitantemente ao grupo focal e serviu para dar 

início ao processo de diagnóstico da realidade a ser investigada. 

-As oficinas também foram realizadas para demonstrar às professoras os Mapas 

Conceituais (NOVAK; GOWIN, 1988). 

-Os mapas conceituais foram utilizados como instrumentos de coleta de dados para 

pesquisa sobre educação ambiental junto às professoras e, em segundo plano, como 

produto desta pesquisa-ação.  

Referencial 

Teórico 

 - Educação ambiental na vertente crítica representado por: Guimarães (2004, 2004, 

2006), Leff (2007), Loureiro (2006), Luzzi (2012), Tozoni-Reis (2004, 2008) e Sauvé 

(2005, 2005). 

-Professor reflexivo de acordo com Schön (1995, 2000), Tardif (2010), Gauthier 

(2006), Nóvoa (1997).  

- Os mapas são o produto final desta pesquisa-ação e estão fundamentados em Novak e 

Gowin (1988), Novak e Cañas (2010), Moreira (2006). 

Resultados e 

conclusões 

- As atividades com mapas conceituais mostraram a carência percebida na formação 

inicial sobre a temática e que permanecem na formação continuada, visto a forma 

tímida de tratar as ações efetivas sobre a educação ambiental. 

- Os professores aproveitam o curso de modo suficiente para ensinar a técnica aos 

alunos. 

- A atividade com mapas conceituais junto aos alunos teve saldo positivo no que se 

refere a construção e a incorporação de novos conceitos sobre educação ambiental. 

-Mesmo com as individualidades aflorando entre os grupos, a contraposição dialética se 

fez presente e não permitiu que o individual se sobrepusesse ao coletivo grupal. 

-Propósito de realizar a formação em serviço no ambiente escolar revelou-se uma tarefa 

árdua, principalmente pela diversidade de tendências e pela complexidade de 

interpretações presentes na educação ambiental. 

 

 

 

Ficha de leitura – 24 

Autor RODRIGUES, Erika Alessandra. A genética no Ensino Fundamental: Análise de um 
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processo de ensino a partir da perspectiva CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade). 

Blumenau 2015. 

Local e ano 

de realização 

Blumenau, 2015 

  

Foco de 

discussão 

Genética – DNA - Abordagem CTS 

Problema de 

investigação 

Quais contribuições a abordagem CTS pode trazer para a aprendizagem de genética no 

ensino fundamental? 

Metodologia -Abordagem qualitativa aplicada, do tipo participante, com a turma do oitavo ano do 

ensino fundamental.  

-Foi utilizado como instrumentos diários de campo, destinado aos registros diários da 

professora pesquisadora, todas as aulas foram filmadas e fotografadas. Os vídeos foram 

transcritos e utilizados na análises. Ainda foram utilizados os questionários estruturados 

para verificar algumas concepções dos estudantes sobre as relações CTS, produções 

textuais, modelizações, construção de mapa de conceitos coletivo, relatórios de 

atividades práticas, diálogos entre os estudantes e a professora, elaboração das questões 

para a entrevista com o cientista da área de genética. 

-As atividades propostas que constituem a Sequência Didática e o seu desenvolvimento 

aconteceram a partir de pesquisas, planejamento e reflexões da professora 

pesquisadora. As primeiras etapas estão relacionadas aos aspectos conceituais do DNA. 

Por fim, é oferecido aos estudantes um espaço para discussão sobre os aspectos 

relacionados com o impacto social das tecnologias. 

Referencial 

Teórico 

-Alfabetização Científico (KRASILCHICK; MARANDINO, 2007); (AULER, 2003); 

(CACHAPUZ et al., 2011). 

- Aprendizagem Significativa (POZZO; CRESPO, 2009);  

- O ensino de Ciências (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2009); (BIZZO, 

2009); (ASTOLFI; PETERFALVI; VERIN, 1998); (OLIVEIRA, 2013). 

-A abordagem CTS (BARBOSA; BAZZO, 2013); (CARLETTO, 2011); (BIZZO; 

LINSINGEN; PEREIRA, 2003); (BIZZO, 2010); (AULER, 2003). 

Resultados e 

conclusões 

-A utilização do vídeo como recurso para introdução das atividades foi muito positiva, 

pois proporcionou aos estudantes uma ilustração de como esse tema faz parte do dia a 

dia. 

-No diálogo, evidencia-se que os estudantes conseguiram compreender e refletir sobre o 

que o vídeo tratava, além de explicitarem conceitos que apareciam de forma implícita 

no vídeo, como a localização do DNA e a possibilidade de controlá-lo. 

-Os estudantes demonstraram certo receio em participar das discussões e, apesar da 

simplicidade da linguagem, mostram associação do conceito reprodução à transmissão 

do DNA. 

-A proposta do mapa de conceitos não foi nova para os estudantes, uma vez que já 

haviam realizado esta atividade durante as aulas de ciências, individualmente, ou em 

dupla. 

-Sobre o conceito de reprodução assexuada, nenhum estudante conseguiu participar das 

discussões. 

-Durante a socialização, seis grupos utilizaram uma linguagem bem elaborada, com 

conceitos científicos relacionados à meiose. No entanto, outros dois grupos tinham 

integrantes que decoraram o que deveriam apresentar. 

-As atividades propostas proporcionaram aos estudantes as reflexões necessárias para 

apropriação dos conceitos científicos trabalhados. 

-Ao final das atividades, os estudantes relataram à professora que nunca tinham parado 

para pensar nas relações sobre a ciência, a tecnologia e seus impactos sociais. 

-As atividades propostas de modelizações, apresentação de seminários, elaboração de 

glossários, relatórios de atividades práticas, mapa de conceitos, produção de texto 

coletivo e elaboração das questões para a entrevista com o cientista trazem indicativos 

de que os estudantes conseguiram ampliar seus conceitos iniciais sobre o DNA. 
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Ficha de leitura – 25 

Autor LEDUR, José Ricardo. Educação para o trânsito no ensino de ciências: Proposta de 

uma unidade de ensino potencialmente significativa. – Caxias do Sul – RS, 2015. 

167 f. : il. ; 30 cm 

Local e ano 

de realização 

Caxias do Sul, RS, junho 2015. 

  

Foco de 

discussão 

Educação para o trânsito (tema transversal) com o ensino de cinemática - UEPS 

(Unidade de Ensino Potencialmente Significativa). 

 

Problema de 

investigação 

É possível desenvolver aprendizagem significativa de Cinemática no contexto da 

Educação para o Trânsito? Uma UEPS é uma alternativa viável para esse propósito? 

Metodologia - Pesquisa de abordagem qualitativa descritiva. 

- Como ferramenta analítica para a Avaliação Diagnóstica (AD) e para a Avaliação 

Somativa (AS) utilizou-se a análise textual discursiva. 

- A pesquisa consistiu num estudo que teve como enfoque a construção de uma 

Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) e aplicada em sala de aula 

para verificar seu potencial para a construção da AS de conceitos de Cinemática no 

contexto da Educação para o Trânsito no Ensino Fundamental, com vinte e oito 

estudantes de 9º ano do Ensino Fundamental. 

-A unidade de ensino teve a duração de vinte e uma horas-aula, de 50 minutos cada, e 

estruturada em sete encontros. A realização da avaliação diagnóstica (duas hora-aula) 

antecedeu com a implementação da UEPS.  

-Paralelamente ao desenvolvimento das aulas foram realizados registros de fatos e 

ocorrências que constituíram o Diário de Bordo e serviram para orientar o trabalho bem 

como para fundamentar a avaliação. 

-Para dar suporte às atividades, foi elaborado um Guia Didático na forma de um 

Caderno de Atividades. Em todas as etapas da unidade foram considerados aspectos 

interdisciplinares e transversais. 

-No desenvolvimento das atividades os estudantes realizaram simulações de tempos de 

reação e de cálculo de distâncias de parada. 

-Para averiguar a aprendizagem dos estudantes e o alcance dos objetivos, optou-se pela 

avaliação formativa. 

-A avaliação da aprendizagem ocorreu durante o desenvolvimento da unidade, por meio 

de registros diversos (produções dos estudantes e Diário da Prática Docente). 

- Mapas conceituais e mentais foram produzidos no 1º, 3º e 5º encontro. 

-A elaboração dos MC foi realizada coletivamente em pequenos grupos de três colegas. 

Foram produzidos nove mapas ao final da UEPS. No decorrer da Unidade, os 

estudantes tinham oportunidade de modificar seus mapas a fim de reorganizar os 

conceitos. Para o professor, serviu para identificar as aprendizagens e as dificuldades 

evidenciadas pelo aluno. As informações obtidas pelos mapas serviram para reorientar 

a aprendizagem quando necessário. 

Referencial 

Teórico 

- Educação e a escola (BRASIL, 1997). 

- Aprendizagem Significativa (AUSUBEL, 2003). 

- Ensino e aprendizagem (ZABALA; ARNAU, 2010). 

- A inserção de temas transversais no ensino (YUS, 1998); (SANTOS, 2008). 

- Avaliação escolar (ZABALA; ARNAU, 2010); (MOREIRA, 2011). 

-Organizadores prévios (MOREIRA, 2008); (ZABALA, 1998). 

- Os mapas conceituais (NOVAK, 1984); (MOREIRA, 2013); (VYGOTSKY, 1991). 

-Educação para o trânsito (VASCONCELOS, 1985); (DETRAN/RS, 2007); (BOVO, 

2004). 

Resultados - 50% dos estudantes não avaliou corretamente a distância e a velocidade nas situações 

apresentadas. 

- Cerca de 86% dos estudantes associam o ato de acelerar com o aumento da 

velocidade. 

-A maioria dos estudantes (cerca de 93%) não diferenciam os conceitos de velocidade e 

aceleração. 

-A construção dos MC atendeu ao princípio da diferenciação progressiva de conceitos 
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de Cinemática e Educação para o Trânsito. 

-A maioria dos estudantes relatou ter encontrado dificuldade em estabelecer ligação 

entre os conceitos. 

- Nos terceiros mapas há variedade de conceitos tanto em relação ao conteúdo de 

Cinemática como à temática da Educação para o Trânsito. 

- O processo de elaboração dos MC favoreceram a aprendizagem significativa sendo 

possível perceber unidade, articulação, subordinação e hierarquização dos conceitos. 

- As atividades de elaboração de mapas conceituais demonstraram a potencialidade do 

recurso para a aquisição de aprendizagens e favoreceram a diferenciação progressiva. 

-Ainda que mapas mais complexos não tenham sido produzidos o autor considera como 

indício positivo a quantidade de conceitos presentes nas produções dos estudantes. Esse 

critério pode ser observado em cerca de 78% dos trabalhos elaborados. 

- A realização de tarefas colaborativas e a socialização dos resultados no grande grupo 

estimulou a interação social, aspecto relevante da aprendizagem significativa. 

- A UEPS possibilitou que os estudantes confrontassem o seu saber popular com o 

saber sábio. 

 

 

 

Ficha de leitura – 26 

Autor REIS, Terezinha Ribeiro. Evolução das atribuições conceituais dadas por alunos do 

6º ano de uma Escola Pública em Boa Vista à fauna adotada no Brasil. – Boa Vista, 

2015. 

142 f. ; il. Color; 30 cm. 

Local e ano 

de realização 

Boa Vista – RR, 2015. 

  

Foco de 

discussão 

FAUNA -  evolução conceitual. 

Problema de 

investigação 

Que evidências, apresentadas por alunos ao longo de uma sequência didática, revelaram 

enriquecimento e modificação na estrutura cognitiva, em relação à aquisição conceitual 

proposta? 

Metodologia -Abordagem qualitativa, exploratória-descritiva. Pesquisa desenvolvida com um grupo 

de alunos mediante a aplicação de uma sequência didática, incluindo visita a espaço 

não formal. 

-Na fase diagnóstica, foram realizadas visitas no espaço formal e não formal de 

educação para identificação dos recursos disponíveis e apresentação da proposta. 

-No questionário foram investigados conhecimentos prévios com questões fechadas e 

abertas. 

-Após a aplicação do questionário junto aos alunos participantes da pesquisa, foram 

selecionados os conteúdos e iniciada a elaboração de uma sequência didática. O 

desenvolvimento da sequência didática ocorreu no segundo semestre de 2014, durante 

10 aulas. 

-No início das atividades na escola estadual Prof.ª Maria das Neves Rezende, foi 

utilizado um mapa conceitual, para identificação da proposta de ensino e resgate de 

informações necessárias. Foram discutidas e ampliadas as atribuições dadas ao conceito 

de fauna. Os alunos pesquisaram e discutiram registros e informações coletadas por 

meio de tabelas, mapas geográficos, livros e jogos educativos. 

-Foram fornecidas orientações sobre elaboração de mapa conceitual, como seleção de 

conceitos, frases de ligação e distribuição hierárquica. Por meio dos mapas conceituais, 

os alunos expuseram a representação gráfica dos conhecimentos adquiridos. 

-Na sequência didática, na busca por identificação dos conhecimentos adquiridos, foi 

considerada a elaboração de desenhos, textos e mapas conceituais. Sobre mapas 

conceituais, além da análise interpretativa, foi adotada pontuação na distribuição dos 

conceitos apresentados. 
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-Também foi realizada uma visita ao Centro de Triagem de Animais Silvestres de 

Roraima (CETAS/RR), aula expositiva, revisão das informações apresentadas e após a 

aplicação da sequência foi feita a avaliação final. 

- Os instrumentos para coleta de dados foram os questionários, mapas conceituais, 

textos e desenhos produzidos pelos alunos participantes. Também foram utilizados 

imagens e falas dos alunos coletadas por meio de máquina fotográfica e filmadora. 

Referencial 

Teórico 

- Universo educacional denominado formal, não formal e informal (CASCAIS; 

TERÁN, 2011); (GHON, 2006); (ROCHA, 2008); (TÉRAN; PIZA, 2011); (QUEIROZ 

et al., 2011); (ROCHA, 2008) e (TRILLA, 2008). 

- Teoria da Aprendizagem Significativa, foram considerados os apontamentos de 

Okada (2011); Moreira (1981, 2009, 2011); Penã et al. (2005); Ausubel, (2003); 

Moreira; Masini (2001); Moreira; Buchweitz (1987); Novak (1984), Moreira; Souza 

(1981); Ausubel; Novak; Hanesian (1980). 

- Mapas conceituais Okada (2011); Moreira; Buchweitz (1987); Moreira (2011); Novak 

(1984). 

- A fauna (SILVA; GUERRA; MOUSINHO, 1999); (STIFELMAN, 2000); 

(GALIANO, 2012). 

Resultados e 

conclusões 

-A partir do questionário, foi constatado que ideias prévias dos alunos revelaram 

concepções equivocadas e distanciadas da realidade da vida animal. Por meio do 

questionário, os alunos manifestaram dificuldade em relacionar os animais listados à 

fauna correspondente. 

-O mapa conceitual apresentado enfatizou conceitos relacionados à grade curricular do 

ensino de ciências do 6ª ano, integrados os conceitos mais inclusivos. 

-As concepções das ideias presentes no mapa conceitual foram expostas pelos alunos 

por meio de leitura, produção textual e desenhos elaborados por eles.  

-O mapa conceitual despertou a curiosidade, o interesse e motivou leituras, elaboração 

de textos e desenhos.  

-A utilização de jogos e livros despertou a curiosidade e disposição dos alunos na busca 

por informações. 

- Toda a sequência traz a proposta de utilização dos mapas conceituais, cmap tools, 

conceitualização e o estudo da fauna.  

-Acredita-se que a sequência didática favoreceu a interação entre conhecimentos 

prévios e novos. 

- Uso de mapa conceitual teve impacto diferenciado, visto ser uma novidade que 

apontava outra forma para comunicar ideias alcançadas. Apenas a aluna KOS não 

conseguiu elaborar mapas conceituais ou textos que revelassem o alcance das ideias 

adquiridas, mesmo quando auxiliada por colegas e pela professora pesquisadora. 

 

  

Ficha de leitura – 27 

Autor VIANA, Anderson Dias. Estudos comparativos sobre a elaboração de mapas 

conceituais durante processo de avaliação da aprendizagem: identificando a 

importância das demandas e do efeito de preparação. São Paulo, 2016. 

Local e ano 

de realização 

São Paulo 2016. 

  

Foco de 

discussão 

Ensino de ciências sobre mudanças climáticas, por meio de mapas conceituais 

produzidos durante o processo de avaliação da aprendizagem. 

Problema de 

investigação 

Como os mapas conceituais podem ser utilizados como um instrumento avaliativo na 

disciplina da ACH0131 ciências da natureza, ciência, cultura e sociedade (CN/CCS)? 

Metodologia - Objetivo do trabalho: investigar como os mapas conceituais auxiliam na avaliação da 

aprendizagem da disciplina ciências da natureza: ciência, cultura e sociedade. 

- O trabalho está voltado para o ensino superior com alunos ingressantes de diversos 

cursos de graduação. Foram envolvidos 64 alunos, cujo conteúdo da disciplina foi 

mudanças climáticas. 
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- A dissertação é produto de uma série de trabalhos realizados pelo grupo de pesquisa 

com mapas conceituais. 

-Instrumento de coleta de dados: a elaboração de dois mapas conceituais e um 

questionário de conhecimento declarativo. 

- Análise dos dados: realizada mediante estudos comparativos dos mapas conceituais 

elaborados pelos alunos com intuito de atender a um objetivo que é expresso por meio 

de pergunta focal. 

-A coleta de dados: foi feita em duas turmas da disciplina ciências da natureza, a 

disciplina contava com alunos de diferentes cursos de graduação.  

Referencial 

Teórico 

- O aporte teórico que fundamenta este trabalho não reside na Teoria da Aprendizagem 

Significativa de Ausubel, embora essa teoria tenha servido de fundamento para o 

desenvolvimento da técnica. O uso de mapas conceituais especificamente nessa 

dissertação foi vinculado com outros teorias de aprendizagem, nesse caso, a teoria da 

carga cognitiva, com o propósito de explicar como ocorre o processo de aprendizagem 

com uso de mapas conceituais. 

- A teoria da carga cognitiva serve de referencial teórico para este trabalho. A teoria é 

uma das mais recentes no campo do ensino e aprendizagem e permite contribuições 

importantes no uso de diferentes materiais em sala de aula (SWELLER; AYRES; 

KALYUGA 2011). 

-Mapas conceituais (NOVAK; CAÑAS 2006); (NOVAK, 2010); (MOREIRA, 1999, 

2006); (DAVIES, 2011); (AGUIAR; CORREIA, 2013). 

Resultados e 

Conclusões 

-As análises dos mapas conceituais levaram em consideração a existência de alguns 

elementos como: o número de conceitos máximos, presença de conceitos obrigatórios e 

pergunta focal estabelecida. A priori foi possível modificar o perfil de mapas 

conceituais obtidos considerando aspectos estruturais e semânticos. 

-Ao utilizar os mapas conceituais como instrumento avaliativo foi possível constatar 

que os alunos alcançaram seus processos cognitivos mais complexos na elaboração de 

seus mapas conceituais que deveriam considerar: as demandas dos mapas conceituais; a 

leitura das proposições individuais e o critério mais importante na identificação do grau 

de conhecimento do aluno. 

 

 

Ficha de leitura – 28 

Autor ARAÚJO, Andréa Cristina Santana de. O saber ambiental na EMEF Prof. Laonte 

Gama da Silva: Interconexões e Proposições. São Cristóvão - SE, 2016.  

205 f. : il. 

Local e ano 

de realização 

São Cristóvão - SE, 2016. 

 

  

Foco de 

discussão 

O saber ambiental existente na estrutura cognitiva dos atores envolvidos na pesquisa. 

 

Problema de 

investigação 

Como o saber ambiental pode se apresentar na estrutura cognitiva de todos os atores da 

escola campo? Como se configura o saber ambiental na escola? Quais as relações que 

os atores da escola estabelecem com o saber ambiental? 

Metodologia -A metodologia segue com a análise da relação entre os saberes ambientais dos atores 

de uma escola de Ensino Fundamental da rede municipal de Educação do município de 

Aracajú. 

- Os mapas conceituais não foram utilizados para o conteúdo específico da disciplina de 

ciências. 

- Os atores envolvidos na pesquisa foram: professores, alunos e pais de alunos. 

-Os mapas conceituais foram utilizados como instrumento de coleta de dados. 

-Inicialmente foi feita uma pesquisa documental e de campo. 

- As categorias para o questionário estavam de acordo com as proposições de Minayo 

(1999). "Análise da relação com o saber pela técnica de balanço do saber", de Charlot 

(2001) e associação livre e estruturação por representações sociais de acordo com 
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Raitz, Ferreira e Guerra (2006). 

- Método de estudo de caso e uma abordagem quantitativa e qualitativa. 

-Técnica de coleta de dados primários foi a aplicação de mapas conceituais e de 

questionários abertos. As técnicas para análise dos dados se classificam em uma 

avaliação quanti/quali pela técnica de Novak e Gowin (1984). 

Referencial 

Teórico 

-Pautado no processo de produção do conhecimento e a aprendizagem significativa. Em 

seguida, esclarece sobre a aquisição e retenção do conhecimento a partir de Ausubel 

(2003) e sobre o aprender e a relação com o saber de acordo com Charlot (2000, 2001). 

Por fim, elucida a conceitualização do saber ambiental e sua relação com o universo 

escolar partindo-se de referências ligadas as ideias de Leff (2000, 2007, 2009). 

-Mapas conceituais (MOREIRA; BUCHWEITZ, 1987); (MOREIRA; MASINI, 1982), 

(MOREIRA, 1983); (NOVAK; GOWIN, 1984). 

 

Resultados e 

conclusões 

- Como resultado da pesquisa foi constatado que o saber ambiental de determinados 

atores sociais possibilitaram verificar, em uma escala dos campos sociais, que a escola 

é um dos locais onde o saber ambiental pode ser elaborado e transformado em ações, é 

onde se inicia o processo de elaboração do saber ambiental. 

- Com base na análise dos mapas conceituais o saber ambiental existe internalizado em 

cada ator da escola, independente das relações que possuem consigo mesmo, com o 

outro e com o mundo ao seu redor. 

 

 

 


