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Resumo
Mapa conceitual (MC) é uma técnica de organização e representação do conhecimento através
de uma rede proposicional. Ainda que utilizado no âmbito da educação formal poucos
trabalhos mencionam a importância e necessidade da capacitação na técnica para que se possa
desfrutar de seus benefícios. Este estudo desenvolveu um instrumento para avaliar o nível de
conhecimento de mapeadores após o processo de capacitação em MCs. A tabela de clareza
proposicional, o MC semiestruturado e a aprendizagem colaborativa expandida foram três
estratégias instrucionais desenvolvidas a fim de permitir que os alunos compreendessem os
quatro conceitos centrais do mapeamento conceitual: proposição, questão focal, recursividade
e hierarquia. Um questionário (escala Likert 5-níveis) contendo cinco afirmações foi
desenvolvido, validado ( de Cronbach 0,902) e aplicado para medir a compreensão dos
alunos sobre os MCs. Os questionários (n = 232) foram coletados na última aula da disciplina
Ciências da Natureza, oferecida aos alunos ingressantes da Escola de Artes, Ciências e
Humanidades (EACH/USP Leste) em 2009 e 2010. Quatro turmas receberam treinamento
sistemático em MCs (grupo experimental) enquanto uma turma não recebeu o mesmo
treinamento (grupo controle). A análise dos dados envolveu o tratamento estatístico de
comparação entre médias por teste-t de Student e a estatística multivariada exploratória com
métodos de reconhecimento de padrões através das análises hierárquica de agrupamentos
(HCA) e de componentes principais (PCA). O resultado do teste-t confirmou que o
questionário foi capaz de diferenciar alunos do grupo experimental em relação ao grupo
controle. A HCA agrupou os alunos de acordo com seu nível de entendimento em
mapeamento conceitual e a PCA, além de corroborar com os resultados da HCA, indicou que
o entendimento da clareza semântica de proposições e da importância da pergunta focal são
críticos para se tornar proficiente na técnica.

Palavras-chave: Mapas Conceituais; Capacitação; Ensino de Ciências; Questionário;
Reconhecimento de Padrões.
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Abstract
Development and Validation of a Questionnaire to Assess the Level of Student’s
Understanding about Concept Maps
Concept Map (Cmap) is a technique to organize and represent knowledge through a
propositional net. Although the fact that concept maps are used in formal education context
few papers has mentioned the importance and necessity of a straight-forward training session
on the technique, which allow to enjoy its benefits. This study develops an instrument to
assess the level of knowledge of mappers after the straight-forward training session. The
propositional clarity table, the half structured Cmap and the expanded collaborative learning
were the three strategies responsible to guarantee the understanding of four central concepts in
conceptual mapping: proposition, focal question, recursivity revision and hierarchy. Five
statements’ questionnaire (five-level Likert’s scale) was developed, validated (Cronbach’s
alpha 0.902) and tested to assess the students’ understanding about Cmaps.

Those

questionnaires (n = 232) was collected on the last class of Natural Science course offered to
first year’s students of the Escola de Artes, Ciências e Humanidades (School of Arts, Science
and Humanities – University of São Paulo) in 2009 and 2010. Four classes was systematic
trained (experimental group) and one class does not received the same training (control
group). The data analysis involved the statistical treatment to comparison between the means
by Student’s t-test and non-supervised exploratory multivariate analysis for pattern
recognition by Hierarchical Cluster Analysis (HCA) and Principal Component Analysis
(PCA). The results of t-test confirmed the questionnaire capability to distinguish the students
of experimental from control group. HCA clustered the students according to their knowlodge
level in concept mapping. PCA not only agree with the HCA results but also demonstrated
that the understanding of propositional clarity semantic and the importance of focal question
are critical to students that desire to be proficiencies in Cmaps.

Key-words: Concept Map, Straight-Forward Training Session, Science Education,
Questionnaire, Pattern Recognition.
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Capítulo 1
Introdução
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1

Introdução

1.1

Mapeamento Conceitual

O mapeamento conceitual foi inicialmente desenvolvido na década de 1970 pelo grupo
de pesquisa do Prof. Dr. Joseph Novak. Naquela época, eles procuravam uma forma melhor
de representar as mudanças conceituais de alunos a partir da observação e descrição das
mudanças proposicionais e conceituais que ocorriam ao longo dos 12 anos de um estudo
longitudinal (Novak & Musonda, 1991). Surgiu a ideia de representar as transcrições das
entrevistas dessas crianças numa forma hierárquica, em que os conceitos e as proposições
representassem o conhecimento expresso nessas entrevistas (Novak & Cañas, 2010). Novak
sugeriu representar o conhecimento dos estudantes na forma de um mapa conceitual (MC).
Segundo Novak (2010), os MCs são diagramas bidimensionais formados por uma rede
de conceitos interligados de forma hierárquica. As unidades semânticas constituintes dos MCs
são as proposições, às quais são formadas por um conceito inicial, um conceito final e um
termo de ligação, que explica a relação entre os mesmos. A obrigatoriedade na presença de
proposições é o que diferencia os MCs de esquemas, fluxogramas e mapas mentais. Um
exemplo de MC é mostrado na Figura 1.
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Figura 1. Mapa conceitual desenvolvido pela autora que busca responder à questão focal “O que são Mapas
Conceituais?”. Normalmente, os MCs são lidos progressivamente de cima para baixo. No exemplo, o conceito
inicial está dentro da caixa pontilhada e as proposições foram numeradas de 1 a 9 para facilitar a ordem de
leitura.

No MC da Figura 1, as setas indicam a ordem de leitura das proposições (p. ex., Mapa
Conceitual – organiza o → Conhecimento). Os conceitos estão dentro das caixas e os termos
de ligação no meio das setas. Cada proposição carrega consigo uma relação de significado.
Ao ler todas as proposições do mapa (normalmente de cima para baixo), é possível verificar
como o autor do MC responde à pergunta focal indicando seu nível de compreensão sobre o
tema em questão.
Originalmente desenvolvidos para o uso educacional, os MCs possuem aplicações nas
mais diversas áreas do conhecimento, como os ambientes governamentais, empresariais e
industriais (Moon et al., 2011). O advento do software CmapTools® pelo IHMC – Institute
for Human and Machine Cognition tornou possível a colaboração a distância e síncrona, a
adição de recursos digitais como imagens, textos, links para páginas da web, fotos, vídeos e a
publicação online desses, permitindo a construção de Modelos de Conhecimento (Figura 2).
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Fonte: http://cmap.ihmc.us/Publications/WhitePapers/Support%20for%20Constructing%20Knowledge%20Models%20in%
20Cma Tools.pdf. Acesso em: jul. 2011.

Figura 2. Modelo de Conhecimento para o conteúdo “Marte”. Consiste em mais de 100 MCs interligados e mais
de 600 Mb de recursos.

Modelos de Conhecimento, conforme exemplificado na Figura 2, permitem a
representação de conteúdos mais complexos, além de possibilitar o desenvolvimento de um
ambiente centrado na aprendizagem através de MCs (Novak & Cañas, 2004).

1.2

Teorias de Aprendizagem

Quando Novak desenvolveu os MCs ele tinha como suporte teórico a psicologia
cognitiva da aprendizagem de David Ausubel (2000). A Teoria da Assimilação (TAS) de
Ausubel descreve o processo cognitivo de assimilação de novos conhecimentos, por meio da

18

obliteração entre as novas informações e os conhecimentos já existentes na memória de longo
prazo.
Para a ocorrência da aprendizagem significativa, Ausubel estabelece três condições
fundamentais: os conhecimentos prévios do aluno tomados como ponto de partida para a nova
aprendizagem, o material instrucional deve ser potencialmente significativo e o aluno deve
optar deliberadamente por aprender significativamente (Ausubel, 2000). A Figura 3 indica, de
forma esquemática, como ocorre o processo de assimilação de conhecimento segundo a teoria
da aprendizagem de Ausubel.

Figura 3. Esquema que representa a aquisição de novos conhecimentos segundo a Teoria da Assimilação de
Ausubel. A etapa 1 consiste na aprendizagem onde os novos conhecimentos (a) se ancoram nos conhecimentos
prévios (A), gerando um produto interacional (Aa). Se, na etapa 2, Aa possuir alto grau de dissociação, dizemos
que houve apenas a memorização ou aprendizagem mecânica. A aprendizagem significativa ocorrerá pela
obliteração resultante do baixo grau de dissociação de Aa, onde tanto o conhecimento novo como o prévio se
modificam (A’) e são armazenado na memória de longo prazo.

A Figura 3 indica que a assimilação do conhecimento ocorre em um processo de duas
etapas, a aprendizagem e a retenção. Na etapa 1, os novos conhecimentos de um indivíduo em

19

determinado assunto (a) se “ancoram” aos conhecimentos prévios (A), gerando o produto
interacional (Aa), que pode apresentar alto ou baixo grau de dissociação.
Se não houver um esforço, por parte do indivíduo, em aproximar conhecimentos novos
e prévios, então, o produto interacional (Aa) apresentará um alto grau de dissociação. Na
etapa 2, haverá apenas a memorização do conhecimento sendo facilmente esquecido com o
passar do tempo. É dito então que ocorreu uma aprendizagem do tipo mecânica, já que as
novas informações não foram incorporadas em sua estrutura cognitiva, ou seja, a não alterou o
conhecimento prévio A. Os conceitos memorizados só são utilizados no contexto específico
em que ocorreu a aprendizagem.
Em contrapartida, se o indivíduo busca relações com significados entre os
conhecimentos prévios e novos, o produto interacional (Aa) possuirá baixo grau de
dissociação. Ocorre então a obliteração, ou seja, alteração dos conhecimentos prévios
originais (A) utilizados para compreender as novas informações (a). O resultado é a
ocorrência da aprendizagem significativa (A’) onde o indivíduo conseguirá reter a nova
informação na memória de longo prazo, resistente às mudanças, e passível de ser transferida
para outros contextos.
Enquanto a TAS possui um viés cognitivista, a Teoria Educacional de Novak (TEN)
adiciona a esta um viés humanista, pois leva em consideração a aprendizagem como a
integração não só do sistema cognitivo, como também o motor e o afetivo (Figura 4). Isso
significa que, para compreender a ocorrência da aprendizagem significativa, se faz necessário
o entendimento de que as pessoas são geradoras de significados e que a construção desses
significados é influenciada pela nossa história de vida, emoções e conhecimento presentes na
estrutura cognitiva (Novak, 2010).
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Teorias da
Aprendizagem

Teoria
Educacional
de Novak

Teoria da
Assimilação

Figura 4. A Teoria da Assimilação (TAS) explica o processo de aprendizagem proposto pela Teoria Educacional
de Novak (TEN), e, ambas, são teorias da aprendizagem. A TAS possui um viés cognitivista enquanto a TEN
adiciona a essa um viés humanista, já que considera a aprendizagem como a integração dos sistemas cognitivo,
afetivo e motor.

A TEN deixa claro que a partir da aprendizagem significativa é possível levar o aluno
ao empoderamento ou engrandecimento humano (empowerment, em inglês), ou seja, torná-lo
autônomo, comprometido e responsável pelo seu processo de aprendizagem. Na sociedade do
conhecimento, em que as informações são disponibilizadas em tempo real e não há fronteiras
para a colaboração, os indivíduos precisam desenvolver a capacidade de “aprender a
aprender” (Novak, 2010).
A Teoria Educacional de Novak considera cinco elementos interdependentes para a
ocorrência do processo de ensino-aprendizagem no âmbito da educação formal: o
conhecimento, o contexto, a avaliação, o professor e o aluno. Esses cinco elementos
interagem para formar o significado da experiência, que pode ser positivo ou negativo. Novak
acredita que a educação deve estar sempre comprometida em promover situações afetivas que
gerem significados positivos, agregando ao sistema afetivo as sensações positivas do processo
de aprender.
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Novak também menciona a utilização de ferramentas instrucionais capazes de
promover a aprendizagem cognitiva e afetiva, como, por exemplo, os MCs. Mesmo sabendo
da potencialidade de organização e comunicação do conhecimento, os MCs ainda são muito
pouco utilizados em sala de aula.
O entrelaçamento e a interação contínua dos elementos constituintes do processo de
ensino-aprendizagem geram uma complexidade impossível de ser reduzida a explicações
simplistas, regras rígidas ou esquemas fechados. Por isso, a implementação do mapeamento
conceitual em sala de aula não é tão simples, trivial ou fácil como possa parecer. Para a
compreensão dos fenômenos inerentes às esferas sociais e humanas se faz necessário
pensamento aberto, abrangente e flexível, tal qual o pensamento sistêmico (Mariot, 2007).

1.3

Uso dos Mapas Conceituais em Sala de Aula

A facilidade em compreender como se elabora um MC pode ser uma armadilha
perigosa para os professores, visto que eles podem deduzir que sua utilização em sala de aula
é igualmente trivial.
Na plenária de encerramento do Segundo Congresso Internacional de MCs, Cañas e
Novak (2006) mostraram que muitas das dificuldades observadas com a utilização efetiva do
mapeamento conceitual em sala de aula derivam, pelo menos em parte, do uso inadequado da
técnica, do treinamento inadequado dos usuários e formadores, além da falta de
reconhecimento da importância dos fundamentos teóricos dessa técnica. Portanto, o uso
proficiente dos MCs requer um aporte metodológico sólido.
O cotidiano de uma sala de aula impõe inúmeras restrições à ação do professor e a
falta do aporte teórico, metodológico e prático pode resultar na sequência de eventos
apresentada na Figura 5.
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Figura 5. Se os MCs ajudam no processo de aprendizagem, por que são tão pouco utilizados em sala de aula?
Esquema de cinco eventos que justifica esta resistência às mudanças em sala de aula. Consideram-se como
variáveis principais a reflexão (eixo x) e a motivação (eixo y). A “bolha de inovação” é caracterizada por altas
expectativas com o uso dos MCs, porém, sem o aporte teórico que justifica seu uso.

O ponto de partida desta sequência (1) é caracterizado pelo desejo de inovação, onde a
motivação do professor é alta e a expectativa de sucesso é grande. A alta motivação do
professor é refletida em sua ação, o qual propõe o uso dos MCs como forma de mudar a
dinâmica em sala de aula (Schön, 1987). Infelizmente, essas condições não são suficientes
para garantir o sucesso na implementação de qualquer inovação instrucional em sala de aula.
A etapa 2 é caracterizada por um momento de euforia por parte dos alunos, que, em resposta
às atividades propostas pelo professor, produzem diversos MCs em um curto período de
tempo. Como resultado, o professor passa a ter muitas dificuldades com a grande quantidade
de MCs produzidos havendo uma sobrecarga de trabalho (etapa 3). Como o professor não
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dispõe de um “gabarito” ou resposta correta, o interesse pela técnica começa a se esvair e o
professor acaba por realizar uma simples verificação de quem produziu ou não os MCs (Etapa
4). Como consequência direta, os alunos não recebem o devido feedback pelo seu trabalho
(etapa 4) e também se desmotivam. A avaliação final do professor em relação ao uso da
técnica como inovação instrucional será negativa (etapa 5). Na maioria dos casos, o professor
não só abandonará o uso dos MCs, como também deixará de tentar outras possíveis mudanças
instrucionais, retornando aos procedimentos usuais de ensino-aprendizagem, ainda que estes
não levem a resultados satisfatórios.
A “bolha de inovação” é caracterizada por um momento em que o professor apresenta
alta motivação no uso dos MCs em sala de aula como estratégia instrucional inovadora,
porém, sem que o mesmo possua o aporte teórico que fundamenta sua implementação. A
necessidade do desenvolvimento de procedimentos de capacitação de mapeadores iniciantes é
imprescindível para se alterar esta sequência de eventos e introduzir de forma perene os MCs
como uma das estratégias didáticas que podem ser empregadas durante o processo de ensinoaprendizagem.
Pesquisas com estratégias de capacitação e avaliação do conhecimento e/ou
proficiência em MCs são raras na literatura. Hilbert & Renkl (2008) e Conradty & Bogner
(2010) ressaltam a importância dos estudos sobre o efeito do processo de treinamento em
MCs antes de sua implementação sistemática em sala de aula. Ainda que esses autores alertem
para o problema da utilização ingênua da técnica, nenhum deles propõe uma capacitação
sistemática antes de sua utilização.
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2

Objetivo, Pergunta de Pesquisa e Hipótese de Trabalho

2.1

Objetivo

O objetivo deste trabalho é avaliar o nível de conhecimento de alunos, a partir do
desenvolvimento e validação de um questionário sobre a compreensão de conceitos centrais
de MCs.

2.2

Pergunta de Pesquisa

Um questionário com afirmações sobre os conceitos centrais do mapeamento
conceitual é capaz de avaliar o nível de conhecimento dos alunos?

2.3

Hipótese de Trabalho

O questionário é capaz de avaliar o nível de conhecimento dos mapeadores, desde que
os conceitos centrais sejam elementos de diferenciação entre usuários com nenhuma, pouca
ou muita experiência no uso de MCs.

26

Capítulo 3
Referencial Teórico

27

3

Referencial Teórico

3.1

Teoria da Carga Cognitiva

A Teoria da Carga Cognitiva (TCC) foi proposta e mencionada por John Sweller na
década de 1980 quando o mesmo estudava a relação entre a estratégia de “solução de
problemas” e a capacidade de memória dos alunos (Sweller, 1988). Na década de 1990 a
teoria foi difundida com inúmeras pesquisas empíricas.
De modo geral, a TCC apresenta um panorama para investigação dos processos
cognitivos e sua relação direta com estratégias instrucionais e consequentemente com a
aprendizagem. Ela propõe que como a memória de trabalho é limitada, os sujeitos ao se
depararem com uma grande quantidade de informação num material instrucional complexo e
não preparado serão vítimas de uma sobrecarga na carga cognitiva afetando a aquisição dos
esquemas e o desempenho do aprendiz naquele conteúdo (Sweller, 1988).
Para compreender melhor o processo proposto pela TCC, define-se esquema como
constructos cognitivos que incorporam múltiplos elementos de informação em um único
elemento com função específica. A memória de trabalho é definida como o local onde ocorre
o processo cognitivo consciente, ou seja, a memória de curto prazo. Ela é limitada, pois
sozinha permite apenas o processamento de informações triviais e mais importantes no
momento de aquisição dos esquemas. A expansão dessa capacidade se dá com a memória de
longo prazo, utilizada tanto para armazenar como processar grande quantidade de esquemas,
ainda que altamente integrados (Paas, Renkl & Sweller, 2004).
Quando os professores desenvolvem um material instrucional, conscientemente
escolhem a maneira como apresentarão a informação. As estratégias instrucionais dependerão
invariavelmente do conteúdo, porém, poderão variar na organização, na sequência, nas
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atividades, nas orientações, nas técnicas de avaliação. A TCC argumenta que essas estratégias
são mais ou menos eficientes dependendo da arquitetura cognitiva e da instrução do aprendiz
(Chandler & Sweller, 1991).
Pesquisadores da área distinguem três tipos de cargas cognitivas. A primeira, chamada
carga cognitiva intrínseca, diz respeito ao trabalho mental imposto pela complexidade do
conteúdo e, portanto, ela não é influenciada por qualquer manipulação instrucional. A
segunda e terceira cargas cognitivas, denominadas extrínseca e germane, são influenciadas
pela maneira como a informação é apresentada e pelas atividades de aprendizagem requeridas.
A extrínseca diz respeito àquilo que é desnecessário e que atrapalha a aquisição dos
esquemas. Já a carga do tipo germane (ou relevante) é exatamente quando os recursos
presentes na memória de trabalho são voltados à aquisição e automoção dos esquemas.
Apesar de as duas últimas cargas cognitivas estarem relacionadas à estratégia instrucional,
deve ficar claro que, enquanto a extrínseca atrapalha a aprendizagem, a germane favorece
(Sweller, Ayres & Kalyuga, 2011).
As cargas cognitivas são aditivas e seu somatório não pode ultrapassar a memória de
trabalho. O espaço ocupado por cada carga cognitiva na memória de trabalho é assimétrico,
conforme exemplificado na Figura 6.

Figura 6. As cargas cognitivas (retângulos laranjas) são aditivas e não podem ultrapassar a memória de trabalho
(retângulo azul). A divisão de espaço na memória de trabalho é assimétrica, pois a demanda imposta pela
complexidade do conteúdo (intrínseca) não é afetada quando se altera o material instrucional (germane e
extrínseca).
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Na Figura 6, a memória de trabalho, aqui representada pelo retângulo azul, é resultante
do somatório das cargas cognitivas intrínseca, extrínseca e germane (retângulos laranjas). As
cargas que sofrem influência pela maneira como o material é apresentado (retângulo verde),
extrínseca e germane, competem pelo mesmo espaço, ou seja, a diminuição ou aumento de
uma afeta diretamente a quantidade de memória disponível para a outra. Entretanto, essa
alteração não afetará a demanda imposta pela complexidade do conteúdo (intrínseca). Em
contrapartida, uma diminuição na carga cognitiva intrínseca, pelo fracionamento do conteúdo,
por exemplo, liberará espaço para a dedicação relacionada à instrução (Paas, Renkl &
Sweller, 2003). Se o espaço liberado for utilizado para compreender itens desnecessários à
aquisição dos esquemas (extrínseca), então, a aprendizagem será prejudicada. Assim como, se
a memória cedida for utilizada para a própria aquisição e automoção dos esquemas (germane)
então haverá uma melhora na aprendizagem.
Como os recursos da memória de trabalho são limitados, os estudiosos dessa teoria
recomendam que o material instrucional seja conscientemente manipulado de acordo com o
nível de conhecimento dos aprendizes, assim como devem ser planejados para evitar a
imposição da carga cognitiva extrínseca (Mousavi, Low & Sweller, 1995).
No contexto dessa pesquisa, a TCC nos auxilia na construção do material instrucional
que servirá de base para a capacitação dos alunos em mapeamento conceitual. A Figura 7
fornece um panorama comparativo entre um aluno iniciante e um proficiente na técnica,
quando são impostos a um processo de treinamento em MCs.
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Figura 7. Comparação esquemática do esforço cognitivo demandado a iniciantes e proficientes em mapeamento
conceitual quando impostos a atividades utilizando a técnica.

Tanto o aluno iniciante como o expert partem do patamar “inicial” de acordo com os
seus conhecimentos prévios. O esforço cognitivo imposto ao aluno iniciante (A) diz respeito
ao somatório das cargas cognitivas: intrínseca (aprender o conteúdo), germane (aprender a
técnica) e extrínseca (qualquer atividade desnecessária imposta ao longo da instrução). Já o
aluno proficiente terá o seu esforço cognitivo diminuído (B) já que, no mínimo, a carga
cognitiva referente ao aprendizado da técnica (D) já foi eliminada previamente. Restará,
então, a esse aluno utilizar sua memória de trabalho para lidar com a complexidade do
conteúdo (intrínseca) mais qualquer atividade que possa atrapalhar sua automoção
(extrínseca).
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De modo geral, pode-se dizer que ambos os alunos estão predispostos a chegar ao
mesmo nível do patamar “final” de aquisição de conhecimento (C), entretanto, o aluno
novato, ao sobrecarregar sua memória de trabalho, poderá optar, durante o processo, pela
aprendizagem mecânica (não significativa). Sendo assim, a opção que se faz no contexto
dessa pesquisa é o de capacitar o aluno na técnica de mapeamento conceitual antes de expô-lo
a um conteúdo desconhecido.

3.2

Teoria Geral dos Sistemas

Desde os primórdios da civilização, o homem se esforça para compreender o ambiente
a sua volta. No início, tudo era atribuído à vontade de deuses e da própria natureza. Com o
surgimento de uma ciência essencialmente experimentalista e das teorias mecanicistas,
determinísticas e quânticas, a humanidade lança mão do raciocínio lógico-analítico, das
hipóteses, do empirismo e de teorias que saciem sua ânsia em desvendar o que vem em
seguida (Uhlmann, 2002).
A partir desse momento, a Ciência é tratada com total reducionismo e é dividida em
diversas ciências como a Química, Física, Biologia. Essa concepção reducionista tinha
respaldo no pensamento analítico em que o todo é desmembrado em partes e com a
compreensão e generalização das partes é possível compreender o todo.
Com a chegada do século XX, a humanidade se depara com um novo rompimento
paradigmático. Para compreender os sistemas tais como as empresas, a economia, a
sociedade, se faz necessário estudá-las como um todo. Não é possível separá-las em partes,
pois haveria a perda das suas características essenciais. Surge, então, o holismo, ciência com
pensamento dogmatizador, que acredita que o todo precede e é muito maior que a soma das
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partes. O holismo prioriza o entendimento do todo em detrimento das partes e não há
comprovações ou até evidências da origem dessa teoria (Uhlmann, 2002).
Mais uma vez, a humanidade necessita romper paradigmas e adotar uma nova postura
intermediária entre o reducionismo e o holismo, o chamado sistemismo. Enquanto o
pensamento analítico reduz continuamente sem se preocupar com o contexto o qual pertence,
o holismo somente estuda o contexto sem se preocupar com as partes que o compõem. Por
fim, o pensamento sistêmico é contextual, mas não sacrifica as partes. A partir dos seus
pressupostos, é possível afirmar que o pensamento sistêmico (Uhlmann, 2002):
 Alia a decomposição do reducionismo e a recomposição do holismo.
 Entende que o todo é maior que a soma das suas partes.
 Compreende que o todo justifica as partes e as partes são fundamentais para o todo.
 Considera que as partes possuem propriedades e características próprias que não
são encontradas em nenhum dos elementos isolados.
 Requer racionalidade e não admite posturas dogmáticas.
No ocidente, o biólogo Ludwig von Bertalanffy já no início da sua carreira em Viena,
na década de 1920, evidenciava com suas hipóteses uma descrença da visão meramente
mecanicista dos fenômenos. Com seus estudos biológicos, Bertalanffy acreditava que essa
visão deveria ser ampliada para uma visão que considerasse o todo e suas inter-relações com o
seu ambiente. A partir dessas concepções genéricas, ele passou a elaborar sua Teoria Geral
dos Sistemas (TGS), que procurou evidenciar inicialmente as diferenças entre sistemas físicos
(determinísticos) e biológicos (complexos). Segundo Bertalanffy (1995):
 Sistema pode ser definido como “um conjunto de elementos em inter-relação entre
si e com o ambiente ou um conjunto de partes interdependentes para a consecução
de um objetivo”.
 Há uma tendência geral à integração das várias ciências naturais e sociais.
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 Essa integração poderá ser um recurso importante ao buscar uma teoria exata em
campos não físicos da ciência.
A TGS fundamenta-se em três premissas básicas: os sistemas existem dentro de
sistemas, os sistemas são abertos e as funções de um sistema dependem da sua estrutura. A
grande contribuição do pensamento sistêmico proposto por essa teoria é a manutenção de
qualquer sistema complexo pela troca que ele possui com seu ambiente, portanto,
compreender as inter-relações com o meio garante não só a sobrevivência do sistema, como
também o seu aperfeiçoamento constante.
Estruturalmente, um sistema é composto pelos elementos de entrada, saída,
processamento e retroalimentação os quais se interrelacionam com o ambiente (Figura 8).

Figura 8. Componentes de um sistema genérico. A entrada são impulsos que passarão por um processamento
que resultará em uma saída. Todo o sistema é retroalimentado e está contido em um ambiente com o qual
ocorrerão trocas de informação.

Na Figura 8, a entrada são impulsos e estímulos para o início do sistema. Esses
impulsos passam por um processamento que pode ser uma transformação ou apenas uma
operação; o(s) resultado(s) ou produto(s) são gerados e mostrados na saída. A
retroalimentação ou feedback são informações ou intervenções que auxiliam o sistema a se
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adequar, se corrigir e dar novos estímulos para que o sistema corrigido se inicie novamente. O
ambiente é o meio, o contexto que envolve o sistema. Se o sistema for aberto, significa que
existem trocas com esse ambiente e ele não poderá ser controlado e, se for fechado, não há
troca com o sistema e em determinado momento o sistema irá se estabilizar e poderá vir a
acabar.
Ao transpor os componentes de um sistema genérico para o contexto desta pesquisa, é
possível realizar a leitura apresentada na Figura 9.

Figura 9. Estrutura de um sistema que utiliza atividades com o uso dos MCs em um ambiente de sala de aula. O
objetivo é que os alunos sejam capazes de elaborar MCs como proficientes, após um processo de capacitação e
regulação por meio de um questionário, desenvolvido nesta pesquisa. Esse sistema está contido em sistemas
maiores como a escola e a própria sociedade.

Para dar início a esse sistema se faz necessária a proposta de atividades que envolvam
o uso de MCs. Essas atividades são processadas por meio de uma capacitação
intencionalmente planejada pelo professor onde se espera como resultado, obter MCs
elaborados com proficiência pelos alunos. O contexto é dado pela atmosfera de aprendizagem
gerada em sala de aula. Esse sistema está inserido em um sistema maior como a própria escola
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e esta, inserida na sociedade. O questionário, desenvolvido e validado nesta pesquisa, servirá
de informação para reformular as atividades com o uso de MCs, compreender se as estratégias
de capacitação foram suficientes para aumentar o nível de conhecimento dos mapeadores e,
inclusive, verificar se o próprio questionário é um bom instrumento de retroalimentação desse
sistema.
Sabe-se que é impossível controlar, ou mesmo saber, todas as variáveis que compõem,
regulam e interferem neste sistema. Sendo assim, se faz necessário realizar um recorte do
cenário da pesquisa, sem comprometer a visão sistêmica imprescindível para compreendê-lo.
Esse recorte será feito em três pontos fundamentais:
1) Na determinação de conceitos centrais que fundamentam a compreensão dos MCs a
partir da teoria que subjaz o uso dos MCs.
2) Na estruturação de estratégias de capacitação em MCs que possam ser aplicadas em
sala de aula num curto espaço de tempo.
3) Na escolha de métodos estatísticos da análise multivariada capazes de retirar
informações valiosas da grande quantidade de dados provenientes do questionário.
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4

Estratégias de Pesquisa

Neste trabalho, adotou-se como estratégia metodológica a pesquisa qualitativa do tipo
estudo de caso. A análise indutiva e a perspectiva holística, características próprias da
pesquisa qualitativa, são aquelas que justificam essa opção. A primeira diz respeito à imersão
em detalhes e especificações dos dados a fim de descobrir categorias, direções e inter-relações
entre os mesmos. A segunda compreende o fenômeno em estudo como um sistema complexo,
focando a interdependência das variáveis (Best & Kahn, 1993; Creswell, 2003; Kerlinger,
1979).
Ambas as características citadas são fundamentais para compreender a complexidade
inerente à sala de aula e a eficácia da implementação dos MCs na mesma, bem como explorar
possíveis categorias, tendências, padrões de conhecimento a partir de suas respostas ao
questionário desenvolvido e aplicado.
O estudo de caso permitirá sondar profundamente a interação entre os fatores que
justificam a capacitação ou não na técnica de mapeamento conceitual, num contexto típico de
sala de aula universitária observada ao longo de dois anos.

4.1

Conceitos Centrais

Frente a Teoria Educacional de Novak (Novak, 2010), que suporta a concepção e o
uso dos MCs em sala de aula como atividade instrucional, quatro conceitos tidos como
imprescindíveis para a compreensão da técnica foram considerados centrais. No Quadro 1, é
possível verificar a descrição e importância de cada conceito central.
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CONCEITO
CENTRAL

DESCRIÇÃO

IMPORTÂNCIA
A compreensão desse conceito
central é fundamental tanto pela

Proposição (P)

Unidade semântica dos MCs

distinção entre MCs e esquemas,

formada pelo “conceito inicial

fluxogramas, mapas mentais como,

+ termo de ligação + conceito

na construção de frases

final”.

semanticamente claras, as quais
conferem alta comunicabilidade do
MC.
A questão focal deve ser entendida

Questão Focal (QF)

Objetivo final a ser respondido

como o elemento crítico para a

pela rede de proposições.

seleção dos conceitos e proposições
mais relevantes.

Recursividade (RE)

Característica dinâmica

Como estratégia instrucional, os

promovida pela elaboração do

MCs são ferramentas de construção

MC. Como ele nunca está

e reconstrução de significados.

finalizado e não existe um

Nesse contexto, a recursividade é o

“gabarito” ou resposta “certa”,

conceito central que possibilita a

a revisão é desejável para o

revisão e aprendizagem constantes

contínuo aprimoramento dos

durante e após sua elaboração.

MCs.

Hierarquia (HI)

Critério de organização

A escolha de conceitos mais ou

estrutural do MC. Ajuda a

menos inclusivos durante a

organizar a rede proposicional

elaboração dos MCs muitas vezes

de acordo com o caráter

revelam o nível de entendimento e

inclusivo e específico dos

domínio do mapeador no assunto

conceitos, facilitando a

do MC.

compreensão do MC.
Quadro 1. Quatro conceitos centrais que nortearam o planejamento das atividades instrucionais de capacitação
em mapeamento conceitual e que são fundamentais para a compreensão e uso da técnica.
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4.2

Estratégias de Capacitação

Três estratégias instrucionais foram desenvolvidas pelo nosso grupo de pesquisa para
desenvolver as atividades de capacitação dos alunos: a Tabela de Clareza Proposicional
(TCP), o Mapa Conceitual Semiestruturado (MCSE) e a Aprendizagem Colaborativa
Expandida (ACE).

4.2.1 Tabela de Clareza Proposicional (TCP)

A TCP possibilita ao mapeador reler o seu MC como um todo e também revisar cada
proposição de forma isolada. O mapeador deve, a partir da rede proposicional, elaborar uma
tabela contendo quatro colunas. Cada proposição do MC é escrita em uma linha diferente
dessa tabela. Em seguida, o autor deve ler as proposições de forma isolada e julgar o grau de
clareza semântica através de uma escala Likert de cinco níveis, em que os valores um e cinco
são atribuídos para proposições com baixa e alta clareza semântica, respectivamente.
O grau de clareza semântica é determinado pela facilidade (ou dificuldade) que o autor
e/ou leitor do MC têm em se posicionar, após a leitura de cada proposição. Se o leitor
consegue se posicionar ela possui alto grau de clareza semântica; caso contrário, a proposição
possui baixa clareza e indica que algo atrapalha essa clareza, seja a falta de um verbo, seja um
erro gramatical ou de concordância. Observe que não é o fato de ele concordar ou discordar
do que está sendo declarado no MC que define a clareza e sim o fato de ele conseguir se
posicionar diante da mesma. Observe um exemplo ilustrativo de um MC (Figura 10) e a
construção da TCP (Tabela 1).
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Figura 10. Mapa conceitual utilizado como exemplo para a construção da TCP apresentado na Tabela 1. Os
números de 1 a 6 foram atribuídos às proposições do MC.

Tabela 1. Tabela de Clareza Proposicional elaborada a partir da leitura das proposições do MC da Figura 10.

Número da
Proposição

Conceito Inicial

Clareza

1

Sol

Não é uma

Estrela

5

2

Sol

Rodeado

Planetas

1

3

Estrela

Possui

Luz própria

5

4

Lua

Não possui

Luz própria

5

5

Lua

É um exemplo de

Satélites

4

6

Planetas

Podem ter

Satélites

5

Termo de Ligação

Conceito Final
Semântica

A partir das proposições classificadas com numerações diferentes do valor cinco, ou
seja, que não tenham alta clareza semântica, o autor do MC pode rever as relações a fim de
reformular os conceitos e/ou os termos de ligação.
Durante a leitura da TCP (Tabela 1) está declarada a proposição Sol – não é uma →
Estrela. Ao ler essa proposição, dizemos que ela está errada conceitualmente, porém,
possui alto grau de clareza semântica já que explicita claramente a relação entre ambos os
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conceitos. Já a proposição Sol – rodeado → Planetas possui baixo grau de clareza
semântica, pois não apresenta um verbo que explicite a relação entre Sol e Planetas.
Poderia ser, por exemplo, Sol é rodeado de Planetas ou o Sol pode ser rodeado de Planetas
ou ainda, o Sol não é rodeado de Planetas. Nesse momento, o autor do mapa poderá optar
por substituir o termo ou incluir um verbo que deixe clara a relação conceitual entre Sol e
Planetas.
Outro exemplo interessante é a proposição Lua – é um exemplo de → Satélites.
Atribuído um valor quatro à sua clareza semântica já que é possível compreender o que o
autor do MC quis comunicar, porém, existe um erro de concordância nominal (plural) que
pode comprometer o entendimento e a comunicação do mapa. A simples correção do
conceito Satélites para o singular resolveria o problema dessa proposição, entretanto,
causaria uma diminuição da falta de clareza à proposição Planetas – podem ter → Satélites.
O caráter recursivo, ou seja, de revisão constante, é uma das características centrais
dos MCs, pois permite a construção e reconstrução constante de conceitos e proposições à
medida que a aprendizagem ocorre.

4.2.2 Mapa Conceitual Semiestruturado (MCSE)

O MCSE foi inspirado nas experiências sobre o pensamento dinâmico descritas na
literatura e pelo MC com estrutura cíclica (Safayeni, Derbentseva & Cañas, 2005;
Derbentseva, Safayeni & Cañas, 2007). As diferenças fundamentais entre MCs comuns,
semiestruturados e estruturados são apresentadas no Quadro 2.

42

Delimita o número

Delimita o número

Delimita a estrutura

de conceitos?

de proposições?

do MC?

Comum

Não

Não

Não

Semiestruturado

Sim

Não

Parcialmente

Estruturado

Sim

Sim

Sim

Tipo de MC

Quadro 2. Diferenças entre os tipos de MCs em relação ao número de conceitos, proposições e estrutura do MC.

O objetivo do MCSE é estimular um exercício de síntese pela seleção dos conceitos
mais relevantes, sem restringir o número de proposições que o mapeador pode elaborar, nem a
ordem de alocação desses conceitos. Além disso, esse tipo de MC pode ser um estímulo para
a produção de uma rede proposicional intensamente integrada e com estrutura hierárquica
bem definida já a estrutura do MC é parcialmente delimitada.
O MCSE aplicado durante a disciplina de CN possuía nove conceitos e pode ser visto
na Figura 11.

Figura 11. Mapa Conceitual Semiestruturado (MCSE) com nove conceitos. A caixa com linha pontilhada
corresponde ao conceito por onde devemos iniciar a leitura do MC.
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4.2.3 Aprendizagem Colaborativa Expandida (ACE)

A ACE caracteriza-se pela revisão por pares da produção intelectual de grupos de
alunos. A proposta é que após a produção intelectual de um MC de forma colaborativa (em
grupo), este passe por uma revisão por pares (Correia & Infante-Malachias, 2009).
A revisão por pares é pouco explorada como um meio de mudar os procedimentos
tradicionais de avaliação. O desafio desse processo de autoavaliação é a de romper um
paradigma na sala de aula e reduzir a assimetria de poder entre professor e alunos. Além
disso, os estudantes habitam uma zona de desenvolvimento proximal similar e a revisão por
pares oferece uma oportunidade para compartilhar conhecimentos entre eles. Bem diferente
dessa experiência são a interação e a avaliação feitas diretamente e somente pelo professor,
que além de ser considerado o portador da “resposta certa”, não se encontra na mesma zona
de desenvolvimento proximal (Novak, 2010; Vygotsky, 1978).
As experiências em sala de aula mostram que a revisão por pares permite que os
mapeadores iniciantes identifiquem os pontos negativos e positivos nos MCs elaborados por
seus colegas, o que aumenta o nível de entendimento da técnica. Após receberem os pareceres
os grupos de autores avaliam os comentários e revisam a versão inicial dos MCs
colaborativos.
Logo, a revisão por pares expande as atividades colaborativas desenvolvidas por
pequenos grupos de alunos, e, por esta razão, espera-se que a ACE realize uma mudança na
experiência de aprendizagem, avaliação e feedback, podendo aumentar a conscientização dos
alunos de suas realizações e fracassos durante a sessão de capacitação em MCs. No contexto
desta pesquisa, a ACE foi aplicada conforme mostra a Figura 12.

44

Figura 12. Estratégia de Aprendizagem Colaborativa Expandida (ACE) aplicada no contexto desta pesquisa.
Cada grupo elaborou um mapa conceitual colaborativo (MCCI-III) a partir dos mapas individuais de seus
integrantes (1-3). Em seguida, os MCCs foram avaliados por outros grupos.

Na Figura 12 é mostrada a ideia genérica concebida para aplicação da ACE em sala de
aula. Cada grupo, formado por dois ou três alunos (1 a 3), elabora um MC colaborativo
(MCCI-III) a partir de seus MCs individuais. Em seguida, cada grupo se une a dois outros
grupos. Os MCs colaborativos são avaliados por seus pares em dois outros grupos e retornam
ao grupo original com comentários e sugestões de mudanças (Correia, Infante-Malachias &
Godoy, 2008).
As três estratégias propostas, TCP, MCSE e ACE, reforçam com mais ou menos
ênfase cada um dos quatro conceitos centrais (Quadro 1) como pode ser visto no Quadro 3.
CONCEITOS CENTRAIS
ESTRATÉGIAS

P

QF

RE

HI

MCSE

++

++

+

+++

ACE

+

+

+++

+

TCP

+++

++

+++

+

INSTRUCIONAIS

Quadro 3. Combinação entre os quatro conceitos centrais e as três estratégias propostas para a capacitação em
MCs. O sinal de mais indica a importância da estratégia adotada no entendimento de cada conceito central. P:
proposição, QF: questão focal; RE: recursividade; HI: hierarquia; MCSE: mapa conceitual semiestruturado;
ACE: aprendizagem colaborativa expandida; TCP: tabela de clareza proposicional.
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4.3

Análises Estatísticas Univariada e Multivariada

4.3.1 Análise Univariada

O teste-t de Student é um teste de hipóteses que verifica se duas médias (1 e 2) são
estatisticamente iguais ou diferentes (Martin, 2010). Para isso, parte-se da hipótese nula (H0)
de que as médias são iguais (Equação 1). Em seguida encontra-se um valor de t crítico,
estabelecido pela tabela de distribuição de Student que utiliza os graus de liberdade (gl) e o
intervalo de confiança (lc). Este último é dado pela probabilidade, em porcentagem, de se
aceitar ou rejeitar a hipótese nula (Equação 2). Por fim, o t é calculado para aquele conjunto
de médias segundo as Equações 3 e 4. Se o módulo do t calculado for maior que o t crítico
então, se refuta a hipótese inicial e as médias são estatisticamente diferentes. Da mesma
forma, se o t calculado for menor ou igual ao t crítico, então se aceita H0, ou seja, as médias
são estatisticamente iguais (Equação 5).

𝐻0 → 𝜇1 = 𝜇2

Equação 1

Equação 1. Hipótese nula de que as médias das amostras são iguais.

𝑔𝑙 = 𝑛 + 𝑚 − 2 𝑙𝑐 = 0,95 𝑜𝑢 95%

Equação 2

Equação 2. Cálculo dos graus de liberdade, sendo n e m o tamanho amostral que se deseja comparar e o limite
de confiança, nesse caso, definido como sendo 95% de probabilidade para se aceitar ou rejeitar a hipótese nula.

𝑡=

𝜇1 − 𝜇2
1 1
𝜎1−2 . 𝑛 + 𝑚

Equação 3

Equação 3. Cálculo de t para duas médias 1 e  2, sendo n e m o tamanho amostral e 1-2 o desvio-padrão
agrupado.
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𝜎1−2 =

𝑛 − 1 . 𝜎12 + 𝑚 − 1 . 𝜎22
𝑔𝑙

Equação 4

Equação 4. Cálculo do desvio-padrão agrupado sendo n e m o tamanho da amostra, 2 a variância de cada
amostra e gl, os graus de liberdade.

𝑆𝑒 𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 ≤ 𝑡𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 (𝑔𝑙 ,𝑙𝑐 ) ∴ 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 − 𝑠𝑒 𝐻0 𝜇1 = 𝜇2 (𝑎)
𝑆𝑒 𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 > 𝑡𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 (𝑔𝑙 ,𝑙𝑐 ) ∴ 𝑟𝑒𝑗𝑒𝑖𝑡𝑎 − 𝑠𝑒 𝐻0 𝜇1 ≠ 𝜇2 (𝑏)

Equação 5a
Equação 5b

Equação 5. Condições para (a) aceite ou (b) rejeição da hipótese nula (Ho) baseada na comparação do t
calculado em relação ao t crítico.

4.3.2 Análise Multivariada

Estabelecer relações, encontrar ou propor leis explicativas é o papel próprio da ciência.
Para isso, é necessário controlar, manipular, medir as variáveis que são consideradas
relevantes ao entendimento do fenômeno analisado (Corrar, Paulo & Dias Filho, 2001).
Muitas são as dificuldades em traduzir informações obtidas em conhecimento, já que
cientificamente fomos treinados a analisar as variáveis isoladamente e, a partir dessa análise,
fazer inferências sobre a realidade. Esta simplificação, característica da visão analítica e
reducionista, é vantajosa, pois reduz a quantidade de informações a ser analisada. Entretanto,
existem fenômenos que dependem de muitas variáveis e de suas correlações, necessitando não
somente da análise isolada, univariada, mas também do conhecimento da totalidade. A visão
sistêmica das informações dará a noção do conjunto e representará melhor a realidade da
informação prestada (Moita Neto & Moita, 1998).
As descobertas científicas auxiliam o desenvolvimento tecnológico e esse, por sua vez,
alavanca o próprio desenvolvimento científico, ampliando a capacidade de obter informações
de acontecimentos e fenômenos que estão sendo analisados. Com a necessidade de que uma
grande massa de informação seja processada antes de ser transformada em conhecimento,
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cada vez mais se carece de ferramentas estatísticas que apresentem uma visão mais global do
fenômeno em vez de uma simples abordagem univariada (Moita Neto, 2010).
A denominação "Análise Multivariada" corresponde a um grande número de métodos
e técnicas que utilizam simultaneamente todas as variáveis na interpretação teórica do
conjunto de dados obtidos. Ainda que esse tipo de análise possa parecer uma panaceia, Reis
(1997) diz:
“O truque da estatística multivariada, se existe, não está nos cálculos,
fácil e rapidamente feitos num computador com software adequado
instalado. O truque consiste em escolher o método apropriado ao tipo
de dados, usá-lo corretamente, saber interpretar os resultados e retirar
deles as conclusões corretas” (Reis, 1997).
A fim de agilizar o processo de análise de uma grande quantidade de dados
normalmente se utiliza programas computacionais. Muitas vezes, os programas estatísticos
não oferecem uma interface amigável ao pesquisador. Nos dias atuais, os programas são
capazes de realizar cálculos inimagináveis há vinte anos, porém, se faz necessário o estudo
das fundamentações teóricas, matemáticas, matriciais e estatísticas que subjazem as técnicas
escolhidas para a devida interpretação dos dados (Corrar, Paulo & Dias Filho, 2001).
Os cientistas da computação, os matemáticos e até os estatísticos não seriam capazes
de transpor a barreira metodológica de qualquer pesquisa sem a ajuda do pesquisador, mesmo
dominando as técnicas multivariadas. O pesquisador, considerado aqui como um usuário que
necessita da análise multivariada para tratar dados das mais diversas áreas do conhecimento,
deverá transpor a barreira da matemática e da estatística se quiser compreender a
complexidade por trás da imensa massa de dados multivariados, correlacionados e
interdependentes. (Virgílio, 2004; Oliveira, 2001).
Os métodos estatísticos são escolhidos de acordo com os objetivos da pesquisa.
Explorar, prever ou otimizar são tarefas que podem ser desenvolvidas por diferentes métodos
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sendo que cada um deles possui a sua fundamentação teórica, sua faixa de aplicabilidade, suas
vantagens e desvantagens (Moita Neto, 2010).
Neste trabalho, foram usadas duas técnicas matemática e estatisticamente diferentes,
porém complementares de reconhecimento de padrões: a Análise Hierárquica de
Agrupamento (HCA, do inglês, Hierarchical Cluster Analysis) e a Análise de Componentes
Principais

(PCA, do inglês, Principal Component Analysis). Enquanto a HCA tem o

propósito de reunir objetos ou variáveis baseando-se nas distâncias e similaridades entre os
itens, a PCA é capaz de reduzir os dados originais, mostrando as variáveis mais importantes e
as mais correlacionadas.

4.3.2.1

Pré-processamento dos dados

Na maioria das vezes, o interesse se dá nas diferenças entre os objetos, não nos seus
valores absolutos, logo, se diferentes variáveis são medidas em diferentes unidades, algum
tipo de escalonamento (normalização) é necessário para dar a cada variável a mesma chance
de contribuir para o modelo (Mingoti, 2005).
Um dos pré-processamentos mais utilizados é a centralização dos dados na média, que
significa tornar cada variável com média zero. Matematicamente, equivale à obtenção do
valor médio para cada variável seguida da subtração de cada um dos termos da variável
correspondente por meio das Equações 6 e 7. Vale ressaltar que essa translação dos dados não
altera as informações que elas carregam.
𝑛

𝑥𝑗 =
𝑖=1

𝑥𝑖𝑗
𝑛

Equação 6. Cálculo do valor médio 𝑥𝑗 para cada variável 𝑥𝑖𝑗 da matriz.

Equação 6
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𝑥𝑖𝑗

𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 =

𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑗

Equação 7

Equação 7. Centralização da matriz original dos dados.

A Figura 13 mostra uma representação gráfica da centralização na média sobre um
conjunto de dados com três variáveis e, portanto, três dimensões (x1, x2, x3).

Figura 13. Representação gráfica da centralização na média dos dados em um espaço tridimensional.

4.3.2.2

Análise Hierárquica de Agrupamentos (HCA)

A HCA torna-se muito interessante à medida que permite visualizar amostras (objetos)
em princípio multivariadas em espaços graficamente bidimensionais. De modo geral, a HCA
é uma técnica que agrupa hierarquicamente os objetos de forma aglomerativa (Figura 14), em
que cada objeto é considerado como um grupo unitário e segue-se os agrupando
sistematicamente, por ordem de similaridade, até que todos tenham sido devidamente
classificados (Kaufman & Rousseeuw, 2005).
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Figura 14. Agrupamento hierárquico dos objetos p, q, r, s e t de forma aglomerativa.

Metodologicamente, a HCA inicia-se assumindo duas hipóteses: (a) que amostras
próximas entre si no espaço multidimensional sejam semelhantes em relação às variáveis
consideradas; e (b) que cada amostra seja considerada inicialmente como um grupo separado.
O primeiro passo é o cálculo das distâncias entre cada amostra, podendo ser, dentre
muitas, a do tipo Euclidiana, conforme a Equação 8 (Manly, 2005).
p

(xaj −xbj )2

dab =

Equação 8

j=1

Equação 8. Cálculo da distância Euclidiana para dois pontos a e b.

Definido o espaço métrico, o passo seguinte é identificar e agrupar as duas amostras
que estão mais próximas (chamada primeira iteração do processo de agrupamento). Os objetos
são agrupados sucessivamente até que haja apenas um único grupo reunindo todos os objetos
(utilizando quantas iterações forem necessárias ou utilizando uma quantidade fixa de iterações
definida pelo pesquisador).
Depois que todas as amostras foram agrupadas, o índice de similaridade entre os
grupos, SA-B é calculado conforme a Equação 9.
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Sab = 1 −

dab
dmax

Equação 9

Equação 9. Cálculo da similaridade entre dois grupos a e b. Quanto menor a distância entre os membros do
grupo maior a similaridade.

Os resultados são apresentados na forma de uma árvore hierárquica, chamada
dendrograma, na qual o comprimento dos ramos representa o grau de similaridade entre os
objetos. A similaridade varia entre 0 e 1, sendo que para pontos muito distantes a razão
dab/dmax é 1 e a similaridade é zero, enquanto que para pontos muito próximos a razão dab/dmax
é muito grande e a similaridade é considerada máxima (Everitt, 1993).
As distâncias entre os grupos a fim de formar os aglomerados podem ser calculadas
mediante conexões diferentes, podendo ser do tipo (Statsoft, 2011):


Simples: inicia pelas mais próximas.



Completa: inicia pelas mais distantes.



Centroide: considera o centro de cada grupo para considerá-lo como um todo.



Média/Mediana: utiliza a média ou mediana entre os objetos de ambos os grupos.



Incremental ou Ward: utiliza a soma dos quadrados das distâncias centroide de cada
grupo.



Flexível: muda o tipo de conexão de acordo com o que resultar no menor número de
grupos.
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4.3.2.3

Análise de Componentes Principais (PCA)

A PCA foi introduzida por Karl Pearson em 1901 e teve o tratamento formal no
trabalho de Hotteling (1936; 1933; 1993), na década de 1930. O profundo entendimento dessa
análise requer estudos de álgebra linear, matemática matricial e fundamentos de estatística.
Por isso, muitas vezes a PCA é incompreendida ou julgada como de difícil implementação e
interpretação.
Considere a matriz dos dados originais X(i,j). Isso significa que os dados foram
organizados em uma tabela com i linhas, chamadas de objetos e j colunas, chamadas de
variáveis.
A PCA avalia as variáveis que apresentam correlações significativas entre si,
possibilitando encontrar novas variáveis em quantidade menor que a inicial, que descrevem
aproximadamente toda a informação contida nos dados originais. Os agrupamentos das novas
variáveis correlacionadas são conhecidos como componentes principais (CPs), variáveis
latentes ou fatores (Manly, 2005).
Graficamente, as linhas da matriz original X correspondem a pontos num espaço de
dimensão igual ao número de colunas (Figura 15a). Quando se aplica o PCA, as CPs
permitem a redução do espaço dimensional sem perda da informação. Como consequência
dessa “compressão” as informações mais relevantes se tornam mais evidentes, permitindo a
detectar amostras com comportamento atípico (Moita Neto & Moita, 1998; Correia &
Ferreira, 2007).
Vale ressaltar que a primeira CP (CP1) corresponde a uma combinação linear das
antigas variáveis de forma a descrever o máximo de variância (informação) das mesmas
(Figura 15b). As variáveis que não foram descritas por CP1 serão por CP2 e assim por diante,
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ou seja, as CPs nunca possuem a mesma informação da anterior. Graficamente, significa dizer
que elas são ortogonais entre si. (Figura 15c).

Figura 15. (a) Indica os dados originais no eixo x, y. (b) Formação da primeira componente principal (CP1) que
descreve a maior variância dos dados. (c) Formação da segunda componente principal (CP2), ortogonal à CP1.

Matricialmente, a PCA realiza a decomposição da matriz original em duas novas
matrizes menores, ortogonais, chamadas escores (T) e pesos (P) mais os resíduos (E),
conforme mostrado na Figura 16.

Figura 16. Decomposição da matriz original X nas matrizes escore (T), peso (P) e resíduo (E) pelo método
PCA.

A matriz de pesos (P) pode ser entendida como a contribuição de cada variável para o
cálculo das k componentes principais, enquanto a matriz de escores (T) é a matriz que contém
a informação dos objetos a partir dos dados originais num sistema de coordenadas
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rotacionado. A matriz de resíduos (E) é a informação que não foi incluída no novo sistema de
dados (Mardia, Kent & Bibby, 1982).
Outro ponto importante quando se aplica PCA diz respeito à quantidade de informação
dos dados originais que cada uma dessas novas variáveis é capaz de descrever. Esta
informação está contida nos escores, mais especificamente no produto tT*t, que será igual à
variância dos dados originais (λ) descritas para cada CP. Portanto, a quantidade de informação
contida nas CPs é dada pela porcentagem de variância explicada, %Var conforme a Equação
10 (Correia & Ferreira, 2007).
%𝑉𝑎𝑟𝑛 =

λk
𝑘
1 λk

Equação 10

Equação 10. Cálculo da porcentagem de variância explicada para a enésima CP onde, λk é o produto tT*t para k
variáveis.

A determinação do número de CPs que devem ser utilizadas para se ter uma boa
descrição do conjunto de dados sem perder informações relevantes nem incluir resíduos é
muito importante. Um dos métodos mais comuns para realizar essa escolha consiste em
avaliar concomitantemente a porcentagem de variância para cada CP (Equação 10) e a soma
dos erros de validação (PRESS). Esta validação, conhecida como validação interna cruzada
do tipo leave one out, baseia-se na retirada de um objeto por vez do conjunto de dados e, em
seguida, no teste da mesma no modelo gerado. Esse processo é feito até que todos os objetos
tenham sido retirados e testados, o que torna o modelo mais robusto e mais confiável. O
PRESS é calculado considerando os erros de previsão dados pela diferença entre o valor de
referência(𝑦𝑖 ) e o valor estimado (𝑦𝑖 ) para o i-ésimo objeto, conforme a Equação 11 (Aguiar,
Borin & Poppi, 2010).
𝑛

(𝑦𝑖 − 𝑦𝑖 )2

𝑃𝑅𝐸𝑆𝑆 =

Equação 11

𝑖=1

Equação 11. Cálculo do erro de previsão (PRESS) quando se realiza a validação interna do tipo leave one out.
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5

Procedimentos de Pesquisa

5.1

Procedimento de Coleta dos Dados

Para avaliar a compreensão dos alunos frente a cada conceito central, foram elaboradas
cinco afirmações para os alunos julgarem conforme o nível de discordância ou concordância
da mesma (Quadro 4). Para isso, o questionário foi aplicado em ordem aleatória a apresentada
no Quadro 4 e com uma escala Likert de cinco níveis onde, os valores atribuídos são: 1:
“discordo completamente”, 2: “discordo parcialmente”, 3: “concordo parcialmente”, 4:
“concordo plenamente”. O valor zero, ainda que não usual para esses tipos de questionários,
foi atribuído quando o aluno deixou não sabe ou não quis responder.

CÓDIGO

AFIRMAÇÃO

O QUE
AVALIA?

C1

MCs são usados para organizar informações e
conhecimento.

Uso dos MC

C2

Proposições apresentam a frase de ligação que explica a
relação entre dois conceitos.

Estrutura de
proposição

C3

A proposição: “Ciências da Natureza – não é oferecida a
 alunos do 1o ano” tem mais clareza semântica do que
a proposição “Ciências da Natureza – aulas  alunos do
1o ano”.

Clareza semântica
da proposição

C4

A questão focal é importante para a escolha de conceitos
e frases de ligação que serão usados no mapa conceitual.

Importância da
questão focal

C5

Mapas conceituais podem ser revisados inúmeras vezes.

Característica
recursiva dos MCs

Quadro 4. Questionário com cinco afirmações desenvolvido para avaliar a compreensão dos alunos frente aos
conceitos centrais que envolvem o uso do mapeamento conceitual.
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A validação do questionário foi realizada a partir do cálculo do coeficiente de
correlação entre os itens. Existem várias maneiras de se calcular esse coeficiente de
correlação. Neste estudo, escolheu-se o algoritmo para uma análise da consistência interna
dos dados, o  de Cronbach (Cronbach, 1967; Keeves, 1997). O cálculo do  de Cronbach
(Equação 13) considera K itens do questionário e a variância para esses itens (𝜎𝑖2 ). Se os
valores atribuídos aos itens forem iguais para todas as respostas, a soma da variância é igual à
variância do item; então, o alfa será igual ou próximo de zero, ou seja, não há correlação
alguma dos itens com o questionário. E o contrário também é verdadeiro, se os valores
atribuídos aos itens forem diferentes, o alfa será igual a um e todos os itens estarão medindo a
mesma coisa (Moreira & Rosa, 2008).
𝐾
𝛼=
. 1−
𝐾−1

𝐾

𝑖

𝜎𝑖2
𝜎2

Equação 12

Equação 12. Coeficiente de consistência interna alfa () de Cronbach.

Para interpretação do valor do alfa de Cronbach, George e Mallery (2003) fornecem as
seguintes regras, se o alfa for: “> 0,9-Excelente, > 0,8-Bom, > 0,7-Aceitável, > 0,6Questionável, > 0,5-Pobre, e < 0,5-Inaceitável”. Já Moreira e Silveira (1993) consideram que
para valores iguais ou maiores do que 0,8 o alfa de Cronbach indica uma ótima consistência
interna dos itens.
Durante os anos 2009 e 2010, dois professores utilizaram MCs com alunos de cinco
turmas diferentes durante a disciplina de CN. As estratégias de capacitação descritas na seção
4.2 foram aplicadas em quatro dessas turmas (turmas 1-4, grupo experimental) enquanto uma
turma utilizou os MCs em sala de aula, porém, não recebeu o treinamento da mesma forma
sistemática (turma 5, grupo controle). A Tabela 2 apresenta informações relevantes às turmas
envolvidas na coleta de dados como número de alunos, ano e o professor que ministrou a
disciplina.
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Tabela 2. Informações referentes à coleta dos dados. A turma 5 é um grupo de controle de alunos que utilizaram
MCs, mas que não foram submetidos aos procedimentos de capacitação descritos na seção 4.2.

EXPERIMENTAL

CONTROLE

Turma 1

Turma 2

Turma 3

Turma 4

Turma 5

Estudantes

52

50

43

45

42

Ano

2009

2009

2010

2010

2010

Professor

A

A

A

A

B

Na última aula da disciplina (15a aula), o questionário desenvolvido com as cinco
afirmações, embaralhadas aleatoriamente, foi aplicado aos 232 alunos das cinco turmas
citadas.

5.2

Procedimento de Análise dos Dados

As respostas dos 232 questionários coletados foram tabuladas conforme a atribuição
de valor pela escala Likert, sendo valores de 1 a 4 para respostas declaradas e atribuído valor
zero quando o aluno deixou a afirmação em branco.
De posse da tabela de respostas, foram realizados três procedimentos de análise, o
teste-t (univariado), a HCA e a PCA (multivariados) conforme a ordem e objetivo mostrados
na Figura 17.
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ESTUDO 3

ESTUDO 1
•Comparar média
das respostas dos
alunos do grupo
experimental em
relação ao controle

Teste-t

HCA
•Agrupar os alunos
e as afirmações
por similaridade a
fim de encontrar
tendências.

•Confirmar ou refutar as
tendências encontradas
observando
alunos/afirmações mais
correlacionados.

ESTUDO 2

PCA

Figura 17. Procedimento sequencial de análise dos dados. Composto por três estudos (1, 2 e 3) que aplicam
técnicas estatísticas univariada e multivariada (caixas azuis) para atingir determinado objetivo (caixas amarelas).

O estudo 1 compreende a análise do efeito da capacitação a partir da comparação
estatística univariada das médias das respostas de cada afirmação (C1 a C5) do grupo controle
em relação ao experimental através do teste-t de Student. Os dados consideram 190 alunos
para o professor A (grupo experimental – passou por treinamento sistemático em MCs) e 42
alunos para o professor B (grupo controle – houve o uso dos MCs em sala de aula, porém,
sem a realização do treinamento sistemático) calculados num limite de confiança de 95%, ou
seja,  = 0,05. Os cálculos foram realizados utilizando o programa Excel do pacote Office
2007 da Microsoft® e os gráficos tratados no Origin Pro8 da OriginLab®.
Os estudos 2 e 3 compreendem o reconhecimento de padrões por meio da estatística
multivariada. Para isso utilizou-se o programa computacional Pirouette versão 3.11 da
Infometrix®.
O estudo 2 considerou a matriz de dados X(232x5), centrada na média, aplicada à análise
hierárquica de agrupamentos (HCA). Esse tipo de análise permite o reconhecimento de
padrões tanto entre os alunos (estudo 2A) quanto entre as afirmações (estudo 2B). Como
métrica para calcular a distância entre os dados, utilizou-se a distância Euclidiana por meio da
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conexão tipo Incremental ou Ward. Os dendrogramas resultantes das análises 2A e 2B serão
interpretados conforme o conceito de similaridade, possibilitando a identificação dos
agrupamentos e de seus respectivos integrantes. De posse dos agrupamentos predefinidos em
HCA, inicia-se o estudo 3.
O estudo 3 aplica a análise de componentes principais (PCA) à matriz X(232x5), centrada
na média, com 5 CPs máximas. A validação interna do modelo foi feita por meio da validação
cruzada do tipo leave one out retirando um objeto por vez. Após a análise, o primeiro passo
foi determinar a quantidade de CPs a partir dos valores da variância (%Var) e do erro de
validação (PRESS). Em seguida, foi feita a interpretação dos gráficos de escores (contêm
informação sobre os alunos) e pesos (contêm informação sobre as afirmações). Após a análise
conjunta dos dois gráficos, foi possível avaliar a real existência dos padrões naturais
observados em HCA.
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6

Resultados e Discussão

6.1

Validação do Questionário

Ao usar escalas do tipo Likert que tentam predizer o grau de domínio de dada
habilidade, como é o caso deste estudo, é muito importante verificar se o mesmo possui
características fidedignas e válidas (Moreira & Rosa, 2008). No caso em particular deste
estudo, é muito importante que o questionário seja fidedigno para que seja passível de ser
aplicado em diferentes contextos que utilizarem o procedimento de capacitação proposto. A
ferramenta estatística básica que verifica a fidedignidade de instrumentos de pesquisa é a
correlação. Uma correlação de valor 1,00 indica perfeita fidedignidade enquanto correlação
0,00 indica nenhuma fidedignidade. Correlações intermediárias indicam diferentes níveis de
fidedignidade.
A análise da consistência interna do questionário teve por objetivo comparar o
desempenho de resposta em cada afirmação do questionário com as respostas ao questionário
como um todo. Se o desempenho a um item não se correlaciona com o todo significa que
aquele item em particular não está avaliando as mesmas características das demais questões
que compõem o teste e, portanto, deve ser avaliado e talvez modificado, ou até descartado
(Guilford & Fruchter, 1973; Wherry, 1984).
Para o questionário desenvolvido neste trabalho, o valor do alfa de Cronbach
calculado foi de 0,92, indicando uma excelente consistência interna dos dados mostrando sua
fidedignidade.
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6.2

Estudo 1

O estudo 1 avaliou o efeito das atividades de capacitação a partir do resultado do
teste-t. Na Tabela 3, são mostrados as médias, os desvios-padrão das respostas a todas as
afirmações e o t calculado a fim de comparar o grupo experimental (em que a capacitação foi
realizada de forma sistemática) e o grupo controle (em que a capacitação não foi realizada).

Tabela 3. Resultados do teste-t para a comparação entre as médias das respostas às afirmações declaradas pelos
alunos do grupo experimental em relação ao controle.

AFIRMAÇÕES DE COMPREENSÃO
GRUPO
C1

C2

C3

C4

C5

Experimental

3,7 + 0,5

3,8 + 0,4

3,3 + 1,2

3,5 + 0,7

3,6 + 0,7

Controle

3,6 + 0,5

3,5 + 0,9

2,9 + 1,5

2,9 + 1,4

3,6 + 0,8

t calculadoa

1,02

3,41

2,01

3,82

0,32

a

t calculado com 230 graus de liberdade (n + m - 2) e limite de confiança de 95%. Pela tabela de distribuição t
de Student, o t crítico é de 1,65. Para valores de t calculado acima de 1,65, rejeita-se a hipótese nula, ou seja, as
médias são estatisticamente diferentes.

A partir dos dados da Tabela 3 são verificadas que as respostas das afirmações de
compreensão C2, C3 e C4 foram consideradas estatisticamente diferentes do grupo controle
em relação ao experimental. Isso indica que as afirmações relacionadas à definição (C2) e
clareza semântica (C3) de proposições e a importância da questão focal (C4) propostas no
questionário podem ser capazes de discriminar os alunos que passaram pelo treinamento
sistemático daqueles que não. Portanto, os conceitos centrais proposição (P) e questão focal
(QF) merecem maior atenção nas atividades instrucionais quando se propõe introduzir
conscientemente os MCs em sala de aula.
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6.3

Estudo 2

6.3.1 Estudo 2A

A aplicação da HCA às afirmações resultou em agrupamentos de acordo com a
similaridade entre as mesmas. O resultado é um dendograma (Figura 18) onde o valor da
similaridade é colocado no eixo x e as afirmações no eixo y. Quanto menor o valor da
similaridade, mais diferentes elas são entre si.

Alto

Médio

Baixo

Nível de
complexidade

Figura 18. Dendrograma para as afirmações (n = 5) utilizando distância Euclidiana e método Ward/Incremental
para conexão. Formação de três grupos (I-III) para 40% de similaridade (linha tracejada). Os agrupamentos
naturais surgiram devido ao nível de complexidade das afirmações (crescente de cima para baixo).

A formação de três agrupamentos (I-III) pode ser explicada pelo nível de
complexidade exigido dos alunos ao julgar essas afirmações. O grupo I, formado pelas
afirmações C1 (definição de MC), C2 (definição de proposição) e depois C5 (recursividade) é
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o que possui a menor complexidade de compreensão. A afirmação C4 (questão focal)
apresenta baixa similaridade em relação às demais afirmações e compõe o grupo II. Assim
como o grupo III, formado apenas pela afirmação C3 (clareza semântica). Ambas as
afirmações, C3 e C4, podem ser consideradas de maior complexidade de compreensão em
relação às demais.
Compreender que o MC deve sempre responder a uma questão focal e que esta
imposição norteia a escolha dos conceitos e das proposições é de fundamental importância
para garantir a demanda cognitiva necessária para a ocorrência da aprendizagem. Garantir a
clareza semântica das proposições é assegurar a máxima comunicabilidade do mapa e,
consequentemente, o quanto você compreendeu do assunto. Por isso, a incompreensão dos
conceitos centrais proposição (clareza semântica da mesma) e questão focal, revela a
incapacidade de o aluno utilizar a técnica com sucesso e assim não desfrutar dos seus
benefícios.

6.3.2 Estudo 2B

No estudo 2B é possível realizar o reconhecimento de padrões nos alunos a partir dos
agrupamentos disponíveis no dendrograma resultante da aplicação da HCA (Figura 19).
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Figura 19. Dendrograma dos alunos (n = 232) utilizando distância Euclidiana e o método Ward/Incremental
para conexão. Formação de quatro agrupamentos (A-D) para 63% de similaridade (linha tracejada). Os alunos
foram agrupamento de acordo com seu nível de conhecimento em MCs.

A Figura 19 informa que a similaridade entre os alunos é bem alta, visto a formação de
apenas quatro agrupamentos (A-D) para 63% (0,63) de similaridade. Além disso, são
observados os ramos longos e bem definidos, indicando alta similaridade entre os membros de
cada grupo.
O programa permite então aproximar a imagem em cada setor do dendrograma,
possibilitando identificar e contabilizar os alunos presentes em cada agrupamento. A Tabela 4
foi elaborada após a identificação dos alunos que compõem cada um dos agrupamentos (AD). Os valores médios e os desvios-padrão das respostas dos alunos ao questionário foram
calculados para observar possíveis tendências ou padrões de similaridade.
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Tabela 4. Composição de cada agrupamento (A-D) a partir das médias e desvios-padrão das respostas às
afirmações. Os alunos foram agrupados conforme seu nível de conhecimento em MCs.

Grupo

Alunos

C1

C2

C3

C4

C5

A

138 (59%) 3,8 ± 0,4 3,8 ± 0,4 3,8 ± 0,4 3,7 ± 0,5 3,9 ± 0,3

B

33 (14%)

3,5 ± 0,5 4,0 ± 0,0 3,8 ± 0,4 3,5 ± 0,6 2,4 ± 1,0

C

20 (9%)

3,4 ± 0,8 3,6 ± 1,1 3,4 ± 1,2 1,1 ± 0,9 3,8 ± 0,4

D

41 (18%)

3,7 ± 0,5 3,6 ± 0,8 0,9 ± 0,8 3,4 ± 0,6 3,6 ± 0,6

Com base na Tabela 4, é possível ver algumas tendências que revelam o nível de
conhecimento dos alunos. Partindo da hipótese de que um aluno, ao final do processo de
capacitação, deverá ser capaz de reconhecer uma proposição semanticamente clara (C3) e
compreender a definição e importância da questão focal (C4), pode-se dizer que os alunos
(n = 20) do grupo C apresentam um baixo nível de conhecimento já que, em C4, a média das
respostas é inferior (1,1 + 0,9) às demais. Os alunos (n = 41) do grupo D também apresentam
baixo nível de conhecimento, visto o menor valor médio das respostas à afirmação C3 (0,9 +
0,8).
É importante observar que 73% dos alunos (grupos A e B) podem ser considerados
com alto nível de conhecimento, mostrando que as atividades de capacitação baseadas na
TCP, no MCSE e na ACE são eficientes para que os alunos compreendam cada um dos 4
conceitos centrais.
Outra inferência feita a partir desse estudo foi verificar a porcentagem de alunos
presentes nos agrupamentos A a D que fazem parte dos grupos experimental e controle e,
possíveis relações com a proficiência (Tabela 5).
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Tabela 5. Distribuição dos alunos dos agrupamentos A a D nos grupos controle e experimental. Quase 80% dos
alunos do grupo experimental apresentam alto nível de conhecimento enquanto no grupo controle esse valor é de
50%.

Nível de
Conhecimento
Alto

Baixo

Número de alunos (porcentagem)
Grupos
Experimental

Controle

Total

A

123 (65%)

15 (36%)

138 (59%)

B

27 (14%)

6 (14%)

33 (14%)

C

11 (6%)

9 (21%)

20 (9%)

D

29 (15%)

12 (29%)

41 (18%)

Total

190 (100%)

42 (100%)

232 (100%)

A Tabela 5 mostra que os alunos com alto nível de conhecimento são mais abundantes
no grupo experimental (79%) do que no controle (50%). Os estudantes que utilizaram os MCs
durante a disciplina de CN, mesmo não havendo um treinamento sistemático na técnica,
apresentam alto conhecimento em 50% dos casos. Entretanto, quando o procedimento de
capacitação sistemático proposto é aplicado, esse índice aumenta para quase 80% dos
estudantes. Isso mostra que as estratégias instrucionais desenvolvidas (TCP, MCSE e ACE)
auxiliam no entendimento tanto dos conceitos centrais mais triviais como os mais complexos.
A maior concentração de alunos, tanto no experimental quanto no controle estão no
grupo A seguido do grupo D. Isso indica que um ponto crítico no uso dos MCs em sala de
aula é o correto julgamento de uma proposição como sendo semanticamente clara (C3), o que
obviamente interfere na capacidade de comunicação do mapa. A capacitação proposta se
mostra eficiente em diminuir a incidência (de 29% para 15%, neste caso) de alunos com essa
dificuldade.
A afirmação C3 é crítica para avaliar o nível de entendimento dos alunos sobre MCs.
O aluno teve que se posicionar em relação à proposição: “Ciências da Natureza – não é
oferecida a  alunos do 1o ano” tem mais clareza semântica do que a proposição “Ciências
da Natureza – aulas  alunos do 1o ano”. A primeira frase apesar de estar conceitualmente
incorreta apresenta maior clareza semântica em relação a segunda frase. Os estudantes que

69

concorda plenamente com essa afirmação sabem distinguir entre clareza semântica e correção
conceitual, apresentando alto nível de conhecimento em mapeamento conceitual.

6.4

Estudo 3

A Figura 20 apresenta duas curvas, uma referente à porcentagem de variância
acumulada e outra com o valor dos erros de previsão (PRESS) em função de cada CP. Estas
curvas serão utilizadas para definir o melhor número de CP sendo àquelas para se ter uma boa
descrição do conjunto de dados sem perder informações relevantes nem incluir resíduos.

Figura 20. Gráfico da porcentagem do erro de validação (PRESS) – linha vermelha – leitura no eixo y da
esquerda e da porcentagem de variância acumulada – linha azul – leitura no eixo y da direita, para cada
componente principal (CP).

Para esse conjunto de dados, percebe-se que para 3CPs tanto o erro de validação como
a porcentagem de variância acumulada se aproximam. Portanto, escolhe-se 3CPs para
comprimir os dados.
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Levando em consideração que os resultados provenientes da HCA revelaram uma
tendência interessante no nível de conhecimento dos alunos, decidiu-se manter a mesma
tendência para agrupar os alunos durante o procedimento de PCA. O software utilizado para
as análises permite utilizar essa informação sobre os agrupamentos formados no HCA quando
se realiza as análises por PCA.
A primeira opção foi atribuir aos alunos três classes e cores distintas a partir dos
grupos A a D apresentados previamente na Tabela 4:


VERMELHO: alunos com alto nível de conhecimento em MCs (n = 171)
representados pela união dos grupos A e B;



AZUL: alunos (n = 20) que não compreenderam a importância da questão focal (C4),
representados pelo grupo C; e



PRETO: alunos (n = 41) que não compreenderam a clareza semântica de uma
proposição (C3) representado pelo grupo D.
Após a atribuição das três classes aos 232 alunos em estudo, aplicou-se a PCA com os

dados centrados na média. Os pesos das afirmações para as três primeiras CPs estão
apresentados na Tabela 6.
Tabela 6. Peso de cada afirmação para construção das três primeiras CPs. A porcentagem de variância explicada
por cada CP é mostrada entre parênteses.

CP1

CP2

CP3

Afirmações (46,07%) (23,62%) (15,03%)
C1

0,0817

0,1716

0,1329

C2

0,1344

0,1671

0,0501

C3

0,9719

- 0,2082

- 0,0182

C4

0,1742

0,9469

-0,0911

C5

0,0162

0,0520

0,9855
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As 3CPs escolhidas descrevem 84,72% da informação original, valor considerado
significativo para descrição das informações originais. Observando os dados da Tabela 6,
percebe-se que as afirmações C1 e C2, possuem baixos pesos para a composição dessas CPs.
Optou-se pela construção de duas novas matrizes onde o novo conjunto de dados considerou a
remoção das respostas dos alunos à afirmação C1 ou da afirmação C2. Aplicou-se novamente
a PCA com os dados centrados na média para essas novas matrizes.
O que foi possível perceber é que em ambas as situações, C3, C4 e C5 continuaram
sendo as afirmações com maiores pesos. Porém, a remoção das afirmações C1 ou C2 do
conjunto dos dados acrescentou informação às 3CPs escolhidas. No caso do modelo
construído sem a afirmação C1, a variância explicada aumentou para 90,51%, enquanto a
remoção de C2 aumentou a variância explicada para 92,72%.
Para visualizar os resultados da PCA são utilizados gráficos tridimensionais e
bidimensionais dos escores e pesos os quais facilitam a identificação de estruturas e
agrupamentos existentes no conjunto de dados. Os escores representam as coordenadas das
amostras no novo sistema de eixos, permitindo observar a distribuição e a relação entre os
alunos no novo espaço tridimensional definido pelas 3CPs escolhidas. O gráfico de pesos
mostra a contribuição de cada variável para a determinação das CPs. Os valores dos pesos
variam de -1 a +1 sendo que quanto maior o peso, positivo ou negativo, maior é a
contribuição daquela variável para a construção do modelo.
O melhor modelo gerado pela aplicação da PCA é aquele que descreveu 92,72%
utilizando 3CPs para um conjunto de quatro variáveis (afirmações C1, C3, C4 e C5). Os
gráficos tridimensionais e bidimensionais de escores e pesos podem ser visualizados nas
Figuras 21 a 24.
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Figura 21. Gráfico tridimensional (CP1 vs. CP2 vs. CP3) dos escores. Separação dos alunos com alto nível de
conhecimento dos conceitos centrais (vermelho) dos alunos que não compreenderam a clareza semântica e
questão focal (azul e preto, respectivamente).
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Figura 22. Gráficos bidimensionais dos escores de (A) CP1 vs. CP2 (76,08%), (B) CP1 vs. CP3 (67,01%) e (C) CP2 vs. CP3 (42,37%). A relação de cores apresentada na
Figura 22 foi mantida.
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Analisando a Figura 22 (A e B) é possível inferir que a primeira componente principal
(CP1) discrimina os alunos com alto nível de conhecimento em MCs (em vermelho) daqueles
que não compreenderam a importância da questão focal (C4) (em preto). Já a Figura 22 (A e
C) nos permite inferir que a segunda componente (CP2) é capaz de discriminar os alunos com
alto nível de conhecimento (vermelho) daqueles que não sabem julgar uma proposição como
sendo semanticamente clara (C3) (em azul). Por fim, a Figura 22 (B e C) indica que a CP3
discrimina alguns poucos alunos do restante. Ao retornar às declarações feitas por esses
alunos ao questionário, observa-se que o padrão que domina entre eles é o fato de não terem
compreendido a característica recursiva dos mapas conceituais (C5).

Figura 23. Gráfico tridimensional de pesos para CP1 vs. CP2 vs. CP3, que descreve as informações referentes às
variáveis (92,72% da informação original são explicadas por essas CPs).

O gráfico da Figura 23 deixa claro como cada CP é composta quase que
exclusivamente por cada uma das afirmações, sendo CP1 formada pela afirmação C3, CP2 ela
afirmação C4 e CP3 pela afirmação C5. A afirmação C1 continua apresentando baixa
contribuição para o modelo e descreve apenas 7,28% da informação original.
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Figura 24. Gráficos bidimensionais dos pesos de (A) CP1 vs. CP2 (76,08%), (B) CP1 vs. CP3 (67,01%) e (C) CP2 vs. CP3 (42,37%). Afirmações C3, C4 e C5 apresentam
maior contribuição para construção dessas componentes principais.
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Analisando a Figura 24 afirma-se que C3 e C4 são as variáveis que tem a maior
contribuição para construção do modelo, pois apresentam coeficientes próximos de 1,0 em
CP1 e CP2, respectivamente. A afirmação C5 possui contribuição intermediária, pois
apresenta valores entre 0,6 e 0,8. Essa informação continua corroborando com interpretações
anteriores, que mostra que o nível de conhecimento em MCs pode ser discriminado pela
compreensão da clareza semântica (C3) e da importância da questão focal (C4).
Se removêssemos as afirmações C1 e C2 do conjunto de dados, 100% da informação
original poderiam ser descritas e visualizadas a partir de um gráfico tridimensional, onde seria
observada a distribuição dos alunos nos eixos de coordenadas as afirmações C3, C4 e C5
(Figura 25).

Figura 25. Gráfico tridimensional que mostra a distribuição dos alunos em um eixo de coordenadas definido
pelas afirmações C3, C4 e C5. Reconhecimento de padrões nos alunos conforme alto (vermelho) ou baixo (azul e
preto) níveis de conhecimento em função da compreensão dos conceitos centrais: clareza semântica (C3),
questão focal (C4) e recursividade dos MCs (C5).
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A Figura 25 nos mostra que apenas com três afirmações o questionário é capaz de
diferenciar os alunos experts daqueles que não compreenderam determinados conceitos
centrais. No contexto da pesquisa, C1 e C2 apresentam baixo poder de discriminação e,
portanto, poderíamos optar por retirá-las do conjunto de dados. Entretanto, esse fenômeno
pode estar associado ao fato de que nenhum dos alunos (ainda que não tenham passado pelo
treinamento sistemático) é completamente leigo no uso da técnica. Possivelmente, se o
questionário desenvolvido 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.

6.5

MCs Ilustrativos

Nesse tópico serão apresentados alguns mapas conceituais elaborados durante a
disciplina de CN por alunos do grupo experimental, ou seja, que passaram pelo treinamento
sistemático na técnica. Para contextualizar, a Figura 26 apresenta a sequência didática adotada
pelo professor durante as 15 aulas da disciplina.

Figura 26. Sequência didática das 15 aulas da disciplina de CN adotada pelo professor que ofereceu treinamento
sistemático nas quatro primeiras aulas conforme apresentado no tópico 4.2. As aulas foram divididas em três
temas e os momentos de avaliação são indicados por P1, P2 e P3. O questionário desenvolvido e validado nessa
pesquisa foi aplicado na 15a aula.

78

As quatro primeiras aulas versaram sobre o assunto Universo e contemplou também o
período de capacitação conforme descrito na seção 4.2. Em seguida, os alunos tiveram que
elaborar um MC individual, considerado como a primeira avaliação da disciplina (P1). O
próximo tema abordou o tema Mudanças Climáticas e também foi contemplado em uma
avaliação (P2) na forma de MC colaborativo. O último tema da disciplina tratou de assuntos
relacionados à Bioética, o que culminou na terceira prova da disciplina (P3). Na última aula,
após a avaliação, o professor projetou as afirmações do questionário aleatoriamente e solicitou
aos alunos que anotassem em uma filipeta os valores de 1 a 4 conforme a escala Likert
previamente apresentada. Nesse momento os alunos também puderam declarar seu interesse
em tomar conhecimento dos resultados dessa pesquisa preenchendo com dados de correio
eletrônico (e-mail). Para fins de anonimato cada aluno recebeu, no início da disciplina, um
código o qual foi mantido nessa pesquisa.
Os MCs ilustrativos foram selecionados por melhor representarem cada um dos
agrupamentos encontrados pelo HCA e confirmados pelo PCA. Os MCs das Figuras 27, 28 e
29, representam alunos dos agrupamentos de cor vermelha (alto nível de entendimento), azul
e preta (baixo nível de entendimento), respectivamente.
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Figura 27. MC elaborado durante a disciplina de CN por aluno com alto nível de conhecimento em mapeamento
conceitual (Pergunta focal: Como o desenvolvimento científico e tecnológico se relaciona com as mudanças
climáticas?).

Na Figura 27, observa-se que o aluno classificado com alto nível de conhecimento
(grupo A na Tabela 4 ou agrupamento vermelho) foi capaz de estabelecer proposições
semanticamente claras (ex. dispersão – socializa a  poluição), e construir a relação entre os
conceitos sempre utilizando verbos nos termos de ligação. O MC responde à pergunta focal
por meio das múltiplas relações conceitualmente aceitas demonstrando compreensão do aluno
sobre o tema. Este aluno, ao responder ao questionário, declarou concordar plenamente (valor
4 da escala Likert) em todas as afirmações (C1 a C5).
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Figura 28. MC elaborado durante a disciplina de CN por aluno com baixo nível de entendimento em
mapeamento conceitual devido à incompreensão da clareza semântica (Pergunta focal: O que limita e o que
contribui para a evolução da ciência?).

O MC da Figura 28, de autoria de aluno que não compreendeu a clareza semântica
(grupo C na Tabela 3 ou agrupamento azul), apresenta poucas relações entre os conceitos, a
maioria de suas proposições possui baixo grau de clareza semântica, visto que não apresentam
verbo no termo de ligação (ex.: natureza – do  universo). A rede proposicional estabelecida
demonstra pouco domínio do aluno sobre o tema e não responde à pergunta focal. Ao retornar
às respostas dadas pelo aluno às afirmações do questionário, o mesmo declarou discordar
plenamente das afirmações C1 (uso dos MCs), C2 (definição de proposição) e C3 (clareza
semântica). Declarou não saber ou simplesmente não respondeu à afirmação C4 (questão
focal) e por fim, concordou plenamente com a afirmação C5 (recursividade).
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Figura 29. MC elaborado durante a disciplina de CN por aluno com baixo nível de conhecimento em
mapeamento conceitual devido à incompreensão da questão focal (Pergunta focal: Como a bioética regula a
relação entre a ciência e a sociedade?).

A Figura 29 apresenta o MC de um aluno com baixo nível de conhecimento (grupo D
na Tabela 4 – agrupamento preto), pois não compreendeu a importância da questão focal. Este
MC apresenta uma quantidade intermediária de relações entre os conceitos, suas proposições
possuem clareza semântica e respondem de forma bastante ingênua à pergunta focal. Ao
retornar às respostas dadas pelo aluno às afirmações do questionário, o mesmo declarou
discordar parcialmente das afirmações C1 (uso dos MCs) e C2 (definição de proposição) e
não respondeu à afirmação C3 (clareza semântica). Por fim, concordou parcialmente com C4
(questão focal) e C5 (recursividade).
De modo geral, pode-se perceber que as declarações feitas por esses alunos ao
questionário também estão refletidas nos aspectos estruturais e conceituais presentes nos
MCs.
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7

Considerações Finais

Três estratégias inovadoras (TCP, MCSE e ACE) foram propostas e aplicadas em uma
sala de aula real a fim de aumentar o nível de proficiência de mapeadores iniciantes. Um
questionário foi elaborado e validado (alfa de Cronbach 0,902) para verificar o efeito do
procedimento de capacitação proposto durante a disciplina ciências da natureza nos anos de
2009 e 2010.
Em relação à capacitação proposta e aplicada, acredita-se que a compreensão da
definição de proposição, da importância da questão focal, da possibilidade de revisão contínua
e a estrutura hierárquica dos MCs são conceitos centrais para promover a capacitação em
mapeamento conceitual e que a combinação entre as estratégias adotadas (TCP, MCSE e
ACE) permitiu a devida ênfase de cada um desses conceitos centrais.
Foi possível concluir que para as afirmações C2, C3 e C4 os alunos do grupo
experimental (que passaram pelo treinamento proposto de forma sistemática) são
estatisticamente diferentes dos alunos do grupo controle (utilizou mapa conceitual em sala,
porém, sem treinamento sistemático).
A HCA agrupou as afirmações por nível de complexidade, sendo C1, C2 e C5 as
menos complexas e C3 e C4 as mais complexas. O nível de complexidade acompanha o
entendimento dos conceitos centrais, dos mais elementares àqueles que só podem ser
compreendidos pelos proficientes.
Em relação aos alunos, a HCA discriminou quatro agrupamentos conforme o nível de
proficiência dos mesmos, sendo importante ressaltar que 73% de todos os 232 alunos foram
classificados como proficientes, enquanto os demais foram considerados com baixo nível de
proficiência seja pela deficiência da compreensão da clareza semântica proposicional (C3) ou
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da pergunta focal (C4). Vale ainda lembrar que os alunos com alto nível de proficiência são
mais abundantes no grupo experimental (79%) do que no controle (50%), mostrando que o
procedimento de capacitação sistemático proposto auxilia na compreensão dos conceitos
centrais que norteiam e amparam o uso consciente da técnica.
A PCA, além de corroborar com os resultados da HCA demonstrou que compreender a
importância da questão focal (C4), julgar uma proposição como sendo semanticamente clara
(C3) e o entender o conceito da recursividade (C5) são as afirmações e conceitos centrais mais
críticos para diferenciar os alunos mais proficientes daqueles com menor nível de
proficiência.
Todas as afirmações formam o contexto pelo qual os alunos serão avaliados nos
conceitos centrais que envolvem a compreensão sobre o uso dos MCs e consequentemente a
proficiência em fazer bons mapas. Apesar da pesquisa mostrar que apenas C3 e C4 já seriam
suficientes para discriminar os alunos em estudo, acredita-se que isso somente ocorreu pelo
fato dos alunos do grupo controle terem utilizados os MCs durante toda a disciplina de CN e
portanto não são completamente leigos no assunto.
A análise dos MCs, que ilustram os alunos com maior ou menor nível de entendimento
na técnica, guarda íntima relação com o declarado por estes no questionário. Isso evidencia
que o instrumento de avaliação do nível de conhecimento proposto e validado nessa pesquisa
é altamente coerente com a realidade do sistema educacional apresentado.
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7.1

Etapas Futuras

Como resposta à reflexão crítica dos resultados desse trabalho, sugere-se como etapas
futuras:


Um estudo que valorize alguma forma de disseminação dos MCs que independa de
um professor ou uma sala de aula formal;



A verificação de como o processo de capacitação e avaliação propostas poderiam ser
implementadas em um ambiente de aprendizagem online;



A modelagem dos padrões naturais, obtidos nesse estudo, utilizando métodos
supervisionados de classificação;



Otimização e utilização dos modelos de classificação para previsão de um grupo de
alunos que tenha passado pelo treinamento;



Utilização do questionário como pré e pós-teste no período de capacitação, a fim de
perceber se as afirmações mais ingênuas (C1 e C2) seriam suficientes para diferenciar
os alunos.



Reflexão e possível reelaboração do questionário tornando-o mais completo e de
ajuste fino.
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