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RESUMO

Este artigo é parte da dissertação de mestrado da autora deste trabalho em que se realizou uma pesquisa
bibliográfica sobre o tema Mapas Conceituais (MC) como ferramenta de avaliação da aprendizagem, com o
objetivo de analisar como vêm sendo desenvolvidas as pesquisas que utilizam MC como ferramenta de
avaliação da aprendizagem dos estudantes e que estabelecem critérios para avaliá-los. Foi possível
observar com essa pesquisa que há um número significativo de trabalhos que utilizam MC como
ferramenta de avaliação em diferentes áreas, dentre elas a Física, e com diversas metodologias. Foi
perceptível ainda a preocupação dos autores em estabelecer critérios para verificar se os MC elaborados
pelos alunos atingiram os objetivos desejados.

Palavras-Chave: Mapas Conceituais, Avaliação e Pesquisa Bibliográfica.

ABSTRACT

This article is part of the dissertation of the author of this work in which she performed a bibliographical
research on the topic Concept Maps (CM) as a tool for assessment of learning, with the aim of examining
how the research have been developed using CM as a tool assessment of student learning and establishing
criteria to evaluate them. Was observed with this study that there are a significant number of jobs using
CM as an assessment tool in different areas, among them physics, and with different methodologies. It
was also noticeable a certain concern from the authors in establishing criteria to check/assess whether CM
prepared by students achieved the desired goals.
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1. INTRODUÇÃO

Dentre os desafios que os educadores vêm enfrentando no ambiente escolar pode-se destacar a avaliação
como um deles. Esse desafio surge da necessidade de se utilizar novos métodos avaliativos, tanto no
ensino de Física, como no ensino das demais disciplinas, a fim de se empregar um sistema de avaliação
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não centrado somente na memorização dos conteúdos por parte dos alunos, mas um sistema que
possibilite identificar realmente se o aluno aprendeu o que foi ensinado, gerando no mesmo uma visão de
aprendizagem com significado.

A mudança na forma de avaliar os alunos surge da necessidade de acompanhar as mudanças nas práticas
e metodologias de ensino das escolas. Práticas que não devem estar centradas apenas no quadro negro e
giz, mas na combinação desses com a contextualização, com a interdisciplinaridade, com as novas
tecnologias e também com a experimentação.

Assim, é necessário que se busquem métodos mais satisfatórios quanto a forma de avaliar, métodos
avaliativos que priorizem a participação ativa do aluno, que não estejam voltados apenas para a
classificação do mesmo, mas para sua qualificação. Esse método pode ser efetivado por meio do uso de
mapas conceituais como ferramenta de avaliação, pois os MC proporcionam uma melhor exposição dos
conceitos que os alunos aprenderam e mostram como eles construíram, organizaram e reorganizaram os
conhecimentos dentro da estrutura cognitiva.

Um dos pontos positivos de se utilizar o MC como avaliação consiste na possibilidade que o mesmo
proporciona de visualizar determinadas falhas provenientes da falta de clareza no ensino de um conceito,
que são ocultadas na avaliação tradicional, e que podem ser observados por meio da construção do MC.
Estas observações são importantes no sentido de analisar se os alunos assimilaram os conceitos de forma
correta, quais as dificuldades foram encontradas e assim estabelecer diferentes maneiras de abordagem
do conteúdo em sala de aula.

Com o objetivo de verificar como vem sendo desenvolvidas as pesquisas que utilizam o MC como
ferramenta de avaliação da aprendizagem, como também de verificar se os autores estão preocupados em
criar critérios para avaliar os MC dos alunos, resolvemos desenvolver uma pesquisa bibliográfica
selecionando e analisando os trabalhos que utilizaram o MC como ferramenta de avaliação da
aprendizagem.

As observações referentes à análise dos trabalhos encontrados na pesquisa bibliográfica estão descritas
nos resultados desse trabalho.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

O Mapa Conceitual é uma ferramenta ainda pouco utilizada nos meios educacionais, pois se perguntarmos
a professores, alunos e pesquisadores o que vem a ser MC, muitos, talvez, não sabem defini-lo, nem ao
menos tem conhecimento da sua importância e contribuição para o ensino.

Podemos então definir MC, de forma simples, como sendo diagramas que mostram as representações das
relações significativas entre os conceitos, especificamente, podem ser interpretados como diagramas
hierárquicos que procuram refletir a organização conceitual de um corpo de conhecimento ou de parte
dele. É uma ferramenta útil, pois pode ser utilizado para: revelar o conhecimento prévio do aluno (antes
do professor trabalhar o conteúdo em si), resumir conteúdos e fazer anotações (de um
texto/seminários/apresentações etc.), revisar e estudar a matéria, proporcionar um consenso entre um
grupo ou equipe (ajudando-os a acordar seus conhecimentos comuns) e avaliar os estudantes.

Segundo (Moreira, 1986):

No ensino, mapas conceituais podem ser usados para mostrar relações
hierárquicas entre concepções que estão sendo ensinadas em uma única aula, em
uma unidade de estudo ou em toda a matéria. São representações concisas das
estruturas conceituais que estão sendo ensinadas e procuram facilitar a
aprendizagem significativa [...] (MOREIRA, 1986, p. 02).

Outro conceito de MC que serve para complementar o anterior foi dado por Novak e Gowin (1996):
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Os MC têm por objetivo representar relações significativas entre conceitos na
forma de proposições. Uma proposição consiste em dois ou mais termos
conceituais ligados por palavras de modo a formar uma unidade semântica.
(NOVAK e GOWIN, 1996, p.31).

Para Moreira (1986), não há regras ou modelos para traçar um MC, pois cada MC irá representar a
estrutura cognitiva de cada indivíduo, o MC estará constantemente sendo alterado em consonância com as
recomposições que estão sendo processadas e reconstruídas na estrutura cognitiva do aprendiz. O
importante é que ele evidencie de forma coerente e correta as relações e as hierarquias entre os
conceitos.

Com relação à edição dos MC, os mesmos podem ser elaborados no papel ou no computador, por meio do
programa Cmap Tools, um software criado para edição de MC e que foi desenvolvido pelo Institute for
Human Machine Cognition (IHMC) da Universidade da Florida. Este software apresenta uma estratégia
cognitiva para representação do conhecimento, além de recursos para formatação dos MC, como imagens,
vídeos, textos, sons, planos de fundo, diferentes fontes e até mesmo outro MC.

O estudo sobre MC é guiado pela teoria cognitiva de aprendizagem de David Ausubel. O conceito básico
dessa teoria é o de aprendizagem significativa. A aprendizagem significativa é o processo por meio do qual
uma nova informação é relacionada a aspectos relevantes da estrutura cognitiva do indivíduo. Esta
aprendizagem segundo Moreira,

[...] é dita significativa quando uma nova informação (conceito, ideia, proposição)
adquire significados para o aprendiz através de uma espécie de ancoragem em
aspectos relevantes da estrutura cognitiva preexistente do indivíduo, isto é, em
conceitos, ideias, proposições já existentes em sua estrutura de conhecimentos
(ou de significados) com determinado grau de clareza, estabilidade e
diferenciação. (MOREIRA, 2005, p. 07).

Para que a aprendizagem significativa ocorra de fato, três condições deverão ser atendidas: o indivíduo
deve possuir os conhecimentos prévios (ou seja, os requisitos necessários para ancorar as novas
informações); predisposição para aprender; e o material utilizado deve ser potencialmente significativo. Se
estas três condições não forem atendidas, possivelmente haverá pouca ou nenhuma interação entre as
novas informações e a estrutura cognitiva do aprendiz, e assim acarretará numa aprendizagem mecânica.
Neste tipo de aprendizagem o conhecimento adquirido fica arbitrariamente distribuído na estrutura
cognitiva sem ligar-se a conceitos subsunçores específicos.

3. METODOLOGIA

Esta pesquisa foi desenvolvida por meio de buscas de artigos que utilizaram MC como ferramenta para
avaliar a aprendizagem dos alunos no âmbito nacional, em diversos periódicos do Brasil, e no âmbito
internacional, em periódicos internacionais e atas das Conferências Internacionais sobre MC (International
Conference on Concept Mapping).

Nos periódicos nacionais o levantamento foi feito em revistas conceituadas relacionadas ao ensino de
ciências, na área de ensino de física e em outros periódicos que surgiram por meio das referências dos
artigos lidos. Nos periódicos internacionais procurou-se pesquisar em alguns jornais e revistas
reconhecidos na área de ensino de ciências e também em outros periódicos que surgiram por meio das
referências dos artigos lidos. E nas Conferências Internacionais sobre MC selecionaram-se os artigos que
foram apresentados em todas as edições que ocorreram.

As buscas desses artigos foram feitas em nível nacional nos seguintes periódicos: Caderno Brasileiro de
Ensino de Física, Caderno de Saúde Pública, Ciências & Cognição, Ciência & Educação, Experiências em
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Ensino de Ciências, Investigações em Ensino de Ciências, Revista Brasileira de Ensino de Física, Revista
Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências e Texto e Contexto Enfermagem; já em nível
internacional nos periódicos: Journal of Research in Science Teaching, Science Education, International
Journal of Science Education, Journal of Research in Mathematics Education, European Journal of
Engineering Education, Revista Electrónica de Investigación Educativa, Journal of Applied Social
Psychology, Journal of Engineering Education, Medical Teacher, Teaching & Teacher Education e Teaching
of Psychology.

Por meio de buscas nos periódicos (nacionais e internacionais) e nas atas das Conferências Internacionais
sobre MC, foi selecionado um universo de 105 artigos, distribuídos da seguinte forma:

• Periódicos nacionais: 27 artigos
• Periódicos internacionais: 20 artigos
• Atas das Conferências Internacionais sobre MC: 58 artigos

Esses artigos foram categorizados, de acordo com as características que eram constantes aos artigos lidos,
em relação aos seguintes critérios: nível de ensino, disciplina na qual os MC foram aplicados, quantidade
de alunos envolvidos na pesquisa, quantidade de MC montados, organização do curso/pesquisa, tema(s)
geradores dos MC, explicação da teoria e treinamento quanto ao uso dessa ferramenta, experiência na sua
construção, período em que foram trabalhados, número de integrantes que os montou, MC
apresentados/discutidos pelos alunos, avaliação do professor e forma como foram montados (manuscritos,
montados com o auxílio do Cmap Tools, do power point ou de outro software) .

É importante destacar que, na etapa de seleção dos artigos, só foram selecionados aqueles que
trabalharam com MC como ferramenta de avaliação da aprendizagem em sala de aula e procuraram
analisá-los ou avaliá-los por meio da utilização de algum critério, pois assim pode-se observar o nível de
desempenho e aprendizagem dos estudantes nas atividades com MC.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Por meio da análise da metodologia dos 105 artigos encontrados nas revistas e nas conferências já
citadas, foi possível observar alguns elementos que serão discutidas a seguir[2].

Inicialmente observou-se nos artigos a disciplina e o nível de ensino em que as pesquisas foram
desenvolvidas. Com isso percebemos que mais de 40% das pesquisas foram desenvolvidas no ensino
superior e logo em seguida vêm ensino fundamental e médio (20% cada), curso técnico/formação (5%) e
pós-graduação (3%).

O elevado índice de trabalhos no ensino superior pode ser explicado pela maior divulgação dessa
ferramenta nesse nível de ensino, onde há incentivo e disponibilidade de tempo dos docentes para realizar
pesquisas, pela falta de informação dos docentes nos demais níveis, tendo em vista a pouca utilização dos
MC no meio educacional, ou pela indisponibilidade de tempo dos profissionais da educação básica, que
pode ser justificada pela elevada carga horária de trabalho.

No ensino fundamental, destacaram-se as disciplinas matemática, ciências, inglês e química/física,
enquanto no ensino médio as disciplinas química, física, matemática e biologia. Por meio da junção desses
dois níveis de ensino, fundamental e médio, observou-se um predomínio das disciplinas relacionadas ao
ensino de ciências (química, física e biologia), sendo as pesquisas na área da Física aprofundadas
posteriormente nesse trabalho.

Em se tratando da análise de pesquisas que utilizam uma ferramenta pouco conhecida, aproximadamente
54% dos trabalhos indicam que os autores acharam necessário treinar os alunos na montagem dos MC. É
importante destacar que em apenas 4% das pesquisas os autores não treinaram os estudantes devido ao
fato de eles já conhecerem a ferramenta, enquanto em 42% os autores não informaram ou não deixaram
explícito, no decorrer do texto, a apresentação ou não da ferramenta aos alunos bem como seu possível
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treinamento para utilizá-la.

Com relação à experiência na construção de MC, 10% dos autores afirmaram que os alunos possuíam
experiência na montagem dos mesmos, 13% declararam que os alunos não tinham experiência e 77% não
informaram se os alunos possuíam conhecimento de MC. Na fase de familiarização dos alunos com os MC,
a maioria dos autores achou necessário que os primeiros MC dos alunos fossem elaborados a partir de um
tema escolhido por eles ou quaisquer temas não relacionados aos conteúdos da disciplina. Essa
metodologia foi utilizada pelos pesquisadores a fim de minimizar as dificuldades na hora da montagem da
ferramenta bem como atrair o interesse dos alunos quanto ao seu uso.

Analisando as pesquisas observou-se que em 13% dos trabalhos (14 pesquisas) os alunos montaram, em
média, apenas um MC; em 11% (12 pesquisas) montou-se dois MC; em 6% (6 pesquisas) constam três;
em 2% (2 pesquisas) foram montados quatro e seis; em 1% (1 pesquisa) elaborou-se sete e em 59% não
consta a quantidade de MC elaborados; enquanto em 6% (6 pesquisas) os autores não informaram a
quantidade de alunos envolvidos, logo, não foi possível observar a quantidade de MC montados por cada
um deles. Percebeu-se assim que o número de MC construídos pelos alunos, na maioria das pesquisas, foi
reduzido tendo em vista a complexidade e necessidade de um período maior de experiência quanto ao uso
dessa ferramenta, pois estudos revelam, dentre eles o de Pacheco e Damasio (2009), que o
aperfeiçoamento dos alunos ocorre na proporção em que aumenta o número de MC construídos por eles,
ou seja, é necessário um tempo para que os alunos se adaptem ao uso da ferramenta e
consequentemente refinem seus MC.

A elaboração de poucos MC no desenvolvimento da maioria das pesquisas pode ser justificada, tendo em
vista que eles não foram utilizados como foco principal durante toda a pesquisa e sim em alguma etapa,
com a finalidade, dentre outras, de proporcionar melhor ordenação dos conceitos estabelecidos durante o
processo (Petry, Lima e Lahm, 2010) e de funcionar como testes de avaliação (Moreira e Lagreca, 1998).

A maioria dos MC das pesquisas foram montados individualmente. Porém, percebe-se que a utilização dos
MC em grupos também ganhou destaque, apresentando pontos positivos e negativos. Segundo Aiziczon e
Cudmani (2010), a elaboração de MC em grupo é importante no processo de interação social e para
promover mudanças significativas na estrutura cognitiva dos alunos; os MC construídos respeitam as
características individuais de cada componente (Gangoso,1997) e; na fase de divisão dos grupos para
iniciar o trabalho, busca-se incluir no mínimo um conhecedor da estratégia para auxiliar os demais
integrantes do grupo (Toigo e Moreira, 2008). Entretanto, existem pontos negativos referentes à utilização
dos MC em grupos, relacionados ao não favorecimento da avaliação do nível de aprendizagem de cada
aluno, uma vez que, na construção de um MC em grupo pode ocorrer a colaboração de todos os
componentes ou apenas de alguns, e por isso não se pode perceber como os conhecimentos estão
organizados na estrutura cognitiva de cada aluno e como cada um assimilou as informações referentes a
um determinado conteúdo. Almeida e Moreira (2008) sugerem que a tarefa de construção de MC seja
realizada em grupos compostos por até três alunos a fim de não comprometer a participação de todos os
estudantes.

Por meio da categorização e análise da metodologia dos trabalhos encontrados nos periódicos nacionais e
internacionais e nas atas das conferências, notou-se que os autores procuraram avaliar os MC montados
pelos estudantes nas pesquisas. Essa avaliação consistiu na utilização de critérios de análise de MC já
existentes na literatura, no estabelecimento de novos critérios, na realização de uma análise conceitual
dos MC, de uma análise temporal e de comparações dos MC dos estudantes com o do especialista.

Os critérios de análise de MC propostos por Novak e Gowin (1996) foram bastante utilizados, um total de
20 trabalhos, entre as diversas pesquisas de nível nacional e internacional. Por meio desse critério é
possível analisar: a) proposições; b) a hierarquia; c) as ligações cruzadas e d) os exemplos. Dentre essas
pesquisas citamos a de Martínez et al (2012), Silveira, Sousa e Mendonça (2012), Toigo e Moreira (2008),
Ingeç (2009), Rezende, Garcia e Cola (2006) e Daley (2004). Observando esses critérios é possível
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atribuir uma determinada pontuação aos MC dos alunos: Proposições (1 ponto por cada proposição válida
e significativa que apareça), hierarquia (5 pontos por cada nível hierárquico válido), ligações cruzadas (10
pontos por cada relação cruzada que seja simultaneamente válida e significativa e 2 pontos por cada
relação cruzada que seja válida mas que não traduza qualquer síntese entre grupos de proposições ou
conceitos relacionados) e exemplos (cada acontecimento ou objeto concretos que seja exemplo válido do
que designam os termos conceituais pode valer 1 ponto). Além da utilização dos critérios propostos por
Novak e Gowin (1996), houve a análise dos MC de acordo com a proposta de outros pesquisadores
presentes na literatura: Novak (1990), Wallace e Mintzes (1990), Markham, Mintzes e Jones (1994), Zeilik
et al (1997), Mintzes, Wandersee e Novak (2000), Nicoll et al (2001), González, Morón e Novak (2001),
Peña (2005), Yoval et al (2006) e Iriarte (2010).

Em parte dessas pesquisas, um total de 19 trabalhos, o MC de referência/especialista foi elaborado pelo
professor contendo os conceitos considerados importantes pelos pesquisadores e a partir dele foram feitas
as comparações com os MC dos alunos. Além das análises qualitativas que podem ser realizadas entre os
MC do especialista e o dos alunos, Novak e Gowin (1996) sugerem que se pode construir e pontuar um MC
que sirva de referência para o material que se vai representar nos MC. Depois, dividem-se os pontos dos
alunos pela pontuação obtida para esse MC de referência, obtendo-se, desse modo, uma porcentagem que
serve de comparação. Segundo eles, alguns alunos podem ter melhor classificação que o MC de referência,
recebendo assim uma pontuação superior a 100%.

A análise conceitual dos MC, realizada pelos autores de alguns trabalhos, foi feita sem o estabelecimento
de categorias ou critérios. Os autores observaram, nessa análise, entre outros elementos, se os conceitos
presentes nos MC estavam corretos, se estavam relacionados com os conteúdos trabalhados em aula ou
com uma determinada teoria e se formavam proposições lógicas. Além disso, as análises foram feitas, em
parte dos trabalhos, por meio de apresentações dos MC pelos alunos, gerando momentos de interatividade
e discussão. Após as apresentações dos MC, eram sugeridas algumas correções por parte dos colegas e do
professor, que deveriam ser feitas nos próprios MC.

A análise dos MC por meio de novos critérios procurou evidências de aprendizagem significativa. Assim,
buscou-se uma análise direta com relação à correção ou incorreção dos conceitos nas proposições, da
quantidade e qualidade dos conceitos, dos níveis de hierarquia, da presença de ligações cruzadas, da
diferenciação progressiva, da reconciliação integrativa, da estrutura dos MC, da presença de palavras de
ligação em todas as proposições, entre outras categorias.

Foi possível observar também em 12 artigos que os autores realizaram uma análise temporal. Essa análise
consiste em realizar comparações entre MC construídos em momentos distintos com o objetivo de verificar
a evolução do conhecimento dos estudantes com relação a determinados conteúdos e técnicas de ensino
trabalhados em sala de aula. Dentre esses artigos, destacam-se Iraizo (2004), Azevedo e Lando (2006),
Oneca, Sanzol e Poveda (2006), Añez, Ferrer e Velazco (2006), Filho (2007), Razera, Mendes, Duarte e
Barretto (2009), Galvão (2009).

A elaboração desses MC era manuscrita, nos softwares power point, Cmap Tools ou em outros
(Inspiration, CCMap e LiveMappers). Os trabalhos que elaboraram MC manuscritos e no Cmap Tools
geralmente utilizaram apenas lápis e papel no princípio, pois era a fase de familiarização com a
ferramenta, para uma posterior utilização do software.

Os critérios utilizados pelos autores para avaliar os MC dos alunos, são destacados a seguir:

• Análise conceitual;
• Análise temporal;
• Novos critérios propostos pelos autores;
• Critérios propostos por Novak e Gowin (1996);
• Comparação dos MC dos alunos com o MC do especialista;
• Critérios propostos por Nicoll et al (2001);
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• Critérios propostos por Peña (2005);
• Critérios propostos por Novak (1990);
• Critérios propostos por Mintzes, Wandersee e Novak (2000);
• Critérios propostos por Markham, Mintzes e Jones (1994);
• Critérios propostos por Iriarte (2010);
• Critérios propostos por González, Morón e Novak (2001);
• Critérios propostos por Yoval et al (2006);
• Critérios propostos por Wallace e Mintzes (1990);
• Critérios propostos por Zeilik et al (1997);
• Critérios propostos por Cañas et al (2006) - taxonomia topológica;
• Critérios propostos por Miller e Cañas (2008) - avaliação semântica;
• Software Cmap Analysis, Cañas, Bunch e Reiska (2010);
• Software CMVARI, Reiska (1997);
• Software MaNet 1.6, Marescom (2006).

Foram inúmeras as formas utilizadas para avaliar os MC dos alunos, pois cada autor procurou dar ênfase
ao tipo de análise que ele achou confiável, tendo em vista a sua in/experiência com o uso da ferramenta
MC. Por exemplo: alguns autores acharam importante observar somente a estrutura do MC, por
considerarem que uma análise do conteúdo dos mesmos poderia ser algo subjetivo, que influenciasse na
confiabilidade das avaliações (Cañas et al, 2006); outros acharam importante fazer uma análise do
conteúdo dos mesmos sem pontuá-los (Miller e Cañas, 2008); outros compreenderam que a pontuação é
essencial tendo em vista a necessidade de atribuição de nota aos alunos (Novak e Gowin, 1996); e houve
aqueles que defenderam que o MC do aluno deve ser similar ao MC do especialista para ser classificado
como um “bom MC” (Azcárate e García, 2012; Correia, Silva e Junior 2010). Com a síntese desses critérios
é possível observar que a maioria dos autores procura analisar as mesmas características dos MC:
estrutura, proposições corretas, frases de ligação empregadas corretamente, validade dos conceitos,
ramificação dos MC e presença de ligações cruzadas.

É interessante destacar que houve alguns autores que utilizaram mais de uma forma de avaliação dos MC.
Martins, Linhares e Reis (2009) estabeleceram critérios além de terem feito comparações entre os MC dos
alunos e um MC de referência especialista; Filho (2007) realizou uma análise conceitual, além de ter feito
uma comparação entre MC criados em momentos diferentes pelos mesmos alunos (análise temporal);
Silva e Sousa (2007) estabeleceram critérios, além de utilizarem um MC de referência/especialista sobre o
tema escolhido.

Conforme se ressaltou em discussões anteriores, foi possível observar que, dentre as diversas disciplinas
do ensino médio e fundamental que abordaram MC, a física esteve presente. Além disso, a utilização de
MC na área de Ensino de Física ocorreu além do nível fundamental e médio, estendendo-se a nível
superior, pós-graduação, curso técnico e educação de Jovens e Adultos (EJA).

A quantidade de pesquisas desenvolvidas na área de Ensino de Física no âmbito nacional (periódicos
nacionais) e internacional (periódicos internacionais e Atas das Conferências Internacionais sobre MC)
foram respectivamente 8 e 10 pesquisas.

Percebeu-se que o Brasil tem desenvolvido um número significativo de pesquisas com MC como forma de
avaliação no Ensino de Física, a pesar do MC ser uma ferramenta pouco divulgada no meio educacional
brasileiro, entre professores, alunos e pesquisadores. Entretanto, tem crescido o número de pesquisas que
utilizam o MC para avaliar a aprendizagem dos alunos e evidenciar a aprendizagem significativa quanto
aos conteúdos trabalhados ou até mesmo para verificar as concepções prévias dos estudantes antes de
abordar-se o conteúdo. Esse método de avaliação tem sido utilizado na área da Física por ser uma
disciplina conceitual, em comparação, por exemplo, com a matemática, que é uma disciplina baseada em
algoritmos, e pela necessidade de se utilizar novas ferramentas que verifiquem como o conhecimento foi
construído e organizado na estrutura cognitiva dos estudantes, além de proporcionar um ensino mais
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dinâmico e distante do tradicional.

No ensino superior, as pesquisas também foram desenvolvidas com alunos de outras graduações, pois
embora a disciplina pertencesse ao curso de Física, era, muitas vezes, ministrada para alunos de outros
cursos, como Engenharia (Hugo e Chrobak, 2004; Almeida e Moreira, 2008) e Biologia (Gangoso, 1997).

Conforme já foi mencionado na metodologia desse trabalho sobre o considerável número de pesquisas no
ensino superior, a mesma justificativa pode ser dada em específico para a área de Ensino de Física. Esse
elevado número de pesquisas no ensino superior pode ser justificado pela maior divulgação dessa
ferramenta nesse nível de ensino, por professores pesquisadores e pela falta de informação ou
indisponibilidade de tempo dos docentes nos demais níveis.

Espera-se que essa pesquisa sirva de base para professores e pesquisadores que possuam interesse em
desenvolver pesquisas com MC e, principalmente, que pretendam utilizar o MC como ferramenta de
avaliação de aprendizagem, além disso, espera-se que ela funcione como um meio de divulgação dos
mesmos.
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