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Resumo: Os professores dos cursos de bacharelado na área das ciências exatas, na sua 

maioria, não tiveram formação pedagógica inicial nem continuada e utilizam como suporte 

para a mediação didática os modelos e experiências prévias sobre o ensino (MASSA, 2014). 

Este trabalho apresenta uma investigação realizada com professores do curso de computação 

da UNEB sobre o conhecimento e a utilização de estratégias de ensinagem. É um dos projetos 

concebidos no escopo do LASCOMP – Laboratório de Aprendizagens Significativas em 

Computação, que tem por objetivo disponibilizar um espaço de investigação e disseminação 

de informações sobre novas práticas educativas que possibilitem aos docentes de computação 

refletir sobre o seu processo de mediação didática. O projeto aqui relatado traz uma pesquisa 

sobre alternativas metodológicas para o processo de ensino-aprendizagem, notadamente no 

curso de Sistemas de Informação, identificando aquelas que possuem sinergia com a 

especificidade da área. A proposta metodológica é composta das etapas de revisão sistemática 

de literatura sobre o tema; aplicação de questionário com os docentes do curso; entrevista com 

especialistas da área de docência universitária e análise sobre esses dados; além da construção 

de um artefato que disponibilize os resultados da pesquisa. Como resultados parciais, 

identificamos que a estratégia mais conhecida, por 100% dos respondentes, foi a Leitura de 

Texto e as técnicas de Aula Expositiva Dialogada, Seminário e Workshop foram apontadas 

como pertinentes por todos os docentes. A técnica menos conhecida foi o portfólio, com cerca 

de 20% dos docentes, seguida do Mapa Conceitual (30%) e Sala de Aula Invertida (40%). 

Também foram encontradas algumas aparentes contradições na análise dos dados, como 

docentes que não conhecem, mas usam determinada estratégia, o que nos indica a necessidade 

de aprofundar a investigação através de entrevistas com os docentes para elucidar as questões 

levantadas. 

 

Palavras-chave: docência universitária; formação docente; ensino de computação; 

aprendizagem significativa; metodologias ativas de ensino aprendizagem. 

 

 

Introdução 

A docência no ensino superior é um tema de investigação relativamente novo, que 

tomou impulso a partir da década de 1990 (SOARES; CUNHA, 2010). Entre as questões de 

estudo, encontra-se a formação pedagógica dos docentes universitários, notadamente das 

ciências exatas. São profissionais especialistas na sua área de conhecimento, mas que, na 

maioria das vezes, carecem de formação pedagógica apropriada, o que se reflete no processo 
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de ensino-aprendizagem (MASSA, 2014). Assim, utilizam no seu fazer docente as suas 

experiências prévias sobre o ensino, muitas delas vividas enquanto aluno, desenvolvendo suas 

habilidades sobre suas impressões, sobre os casos de sucesso e insucesso de seus mestres e de 

seus pares, e sobre uma base empírica de um contexto de ensino do passado. (D’ÁVILA, 

2008; PIMENTA; ANASTASIOU, 2010). 

Diversas questões surgem a partir de uma reflexão sobre o tema: a) será que tais 

experiências dão conta da formação do professor; b) será que os exemplos de seus mestres e 

de seus pares atendem à sua demanda para a preparação da sua relação com os alunos; e c) 

será que estes modelos do passado são adotáveis no processo de ensino aprendizagem atual? 

Algumas evidências, resultantes da pesquisa de doutorado desta pesquisadora 

(MASSA, 2014), apontam para uma resposta negativa para as questões acima e indicam a 

necessidade de uma nova concepção de mediação didática que utilize métodos de ensino 

articulados com a realidade dos alunos, de forma a auxiliá-los na construção de significados e 

lhe conceda maior autonomia, compreendendo, portanto, o aluno como ator central do 

processo de ensino-aprendizagem.  

Nesse cenário surge o LASCOMP - Laboratório de Aprendizagem Significativa na 

Computação, concebido como um espaço de investigação de novas práticas educativas que 

atendam as demandas da contemporaneidade e possibilitem aos docentes conhecer outras 

possibilidades pedagógicas, refletindo sobre as mesmas e, de uma maneira mais ampla, sobre 

o processo de ensino e aprendizagem. Esse trabalho, parte do escopo do laboratório, tem por 

objetivo investigar sobre aprendizagem significativa (MOREIRA, 2016) e estratégias de 

ensino-aprendizagem (ANASTASIOU e ALVES, 2012) no contexto do curso de Sistemas de 

Informação da UNEB.  

 

 

Marco teórico 

Este trabalho nasce do entendimento de que o objetivo da docência é a aprendizagem 

por parte do estudante, buscando apoio em autores como Soares e Cunha (2010), ao 

afirmarem que a ação de ensinar (docere) se complementa com a ação de aprender (discere).   

Quanto à formação do docente do ensino superior, Veiga (2009) afirma que ela 

extrapola o "ministrar aulas", representando a formação do profissional para o exercício da 

docência, devendo ser uma ação continua e progressiva. Vários autores (Pimenta e Anastasiou 

2010, Morosini 2001, D’Ávila 2008) discutem a preparação destes indivíduos para o exercício 

da profissão, ao tempo que evidenciam a falta de estudos que possibilitem uma compreensão 

sobre quem é esse professor universitário, seu processo formativo e sua prática docente. 



 
 

Ainda sobre essa questão, Fernandes (1998) questiona por que é exigida uma formação 

pedagógica do professor do ensino fundamental e médio, ao passo que a mesma é facultada ao 

professor universitário.  Pimenta e Anastasiou (2010, p.36) também observam que “[...] há um 

certo consenso de que a docência no ensino superior não requer formação no campo de 

ensinar”. 

Quanto à legislação sobre o tema, a LDB - Lei de Diretrizes e Bases -  de 1996 não se 

aprofunda na questão da formação didática do professor universitário, tendo seu foco restrito 

à sua competência técnica (ao domínio da área de conhecimento na qual ele atua traduzido 

pela titulação) e à sua dedicação (evidenciado pelo regime de trabalho). Inferências 

semelhantes podem ser realizadas pela análise do Instrumento de Avaliação de Cursos de 

Graduação Presencial e à Distância, disponibilizado em outubro de 2017 pelo INEP - Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (MEC, 2017), que aponta três 

dimensões: organização didático-pedagógica, corpo docente e infraestrutura. Na dimensão 

“Corpo Docente” são considerados dezesseis quesitos, através dos quais são avaliados 

titulação, regime de trabalho, experiência do docente no mundo do trabalho e experiência do 

docente no ensino superior. Neste último item, no qual seria possível alguma alusão à 

formação pedagógica, são utilizados apenas critérios quantitativos relacionados à experiência 

no exercício da docência (o que reforça a discussão sobre a falta de identidade da profissão 

docente no ensino superior que será discutida posteriormente). Tampouco existe a referência a 

práticas de ensino. Ou seja, nenhum item considera a formação pedagógica do docente 

avaliado. 

Analisados à luz das teorias sobre os modelos de prática docente (Pimenta e 

Anastasiou, 2010 e D’Ávila, 2008), a grande maioria dos docentes universitários apresentam 

características artesanais e tecnicistas no seu fazer docente. Nessa perspectiva, o ensino tem o 

objetivo de transmitir o conhecimento, dentro de uma postura conservadora e tradicional. O 

professor não precisa de uma formação didática específica, repetindo os valores institucionais 

e da sociedade, sem que haja espaço para reflexão ou para a construção de um processo 

educativo individualizado. Ele utiliza, na construção de sua prática docente, sua experiência 

empírica, formada pelas suas impressões e experiências prévias sobre o ensino, muitas delas 

vividas enquanto aluno, e os casos de sucesso e insucesso de seus mestres e de seus pares. 

(D’Ávila, 2008, Pimenta e Anastasiou, 2010, e Tardif, 2002). Outros paradigmas 

educacionais, como o modelo do professor reflexivo e a epistemologia da prática (Schön 

1997, Nóvoa 2002, D’Ávila e Sonneville 2009 e Cunha 2006, entre outros), que percebem a 

docência como uma prática profissional complexa e contextualizada, atendendo aos desafios 



 
 

enfrentados pelo professor nas suas ações do dia-a-dia, ainda se encontram distantes da 

prática pedagógica cotidiana dos professores do ensino superior.  

Diante do contexto apresentado sobre a docência no ensino superior da computação, 

emerge a necessidade de uma nova práxis educacional, que reconheça a aprendizagem como 

um processo relacional e vivencial, como apontam Moraes e Torre (2004). De acordo com 

esses autores, as informações só se transformam em conhecimento quando elas fazem sentido 

para o sujeito, quando ele pode utilizar esta informação como recurso (ou instrumento) para 

dialogar consigo mesmo e com o mundo exterior, descobrindo e atribuindo significados. 

Assim, a educação deve ser pensada como algo complexo, em contínua relação entre sujeito 

(aluno) e objeto (conhecimento), sendo o aluno um agente ativo (e não passivo) da construção 

do seu conhecimento, viabilizando um processo formativo que parta do próprio sujeito, que 

precisa estar ativo e diretamente implicado na sua formação. Dessa forma, não faz sentido 

aprender nada que esteja descolado das demandas do indivíduo, para a qual ele não encontre 

sentido na sua vida. 

Uma possibilidade reside em adotar um modelo de ensino com maior autonomia do 

estudante. Reeve (2009) aponta que, embora os professores adotem, em sua maior parte, um 

modelo de instrução baseada no controle sobre seus estudantes e sobre o conteúdo ensinado, 

são vários os benefícios encontrados em um sistema onde os professores promovem a 

autonomia dos estudantes. Ele cita, baseado em resultados de suas pesquisas, que tais 

estudantes são mais motivados, engajados e desenvolvidos em relação à criatividade e a 

autoestima, apresentando resultados positivos na aprendizagem, e no estado psicológico e, 

consequentemente, no desempenho de suas atividades. 

Encontramos também sinergia na proposta de David Ausubel, que desde a década de 

1970 já se preocupava em desenvolver uma teoria de ensino que pudesse ajudar os 

professores no seu desempenho em sala de aula (RONCA, 1994). Ele apresenta o conceito da 

aprendizagem significativa, como um processo “através do qual uma nova informação se 

relaciona, de maneira substantiva (não-literal) e não-arbitrária, a um aspecto relevante da 

estrutura cognitiva do indivíduo”. (AUSUBEL apud MOREIRA, 2012). Esta forma de 

aprendizagem, portanto, evidencia a aprendizagem relacionada com o ampliar e reconfigurar 

as ideias já existentes, incorporando o novo conteúdo às suas estruturas prévias de 

conhecimento. Assim, o estudante encontra significado e torna-se capaz de relacionar e 

acessar esses novos conteúdos, tornando o processo de aprendizagem mais efetivo.  

A aprendizagem significativa se preocupa na construção de um conhecimento que faça 

sentido, que dure, que tenha bases sólidas na estrutura cognitiva do aluno para que, por fim, 

ele possa intervir e ser protagonista na sua realidade. Esta definição surge como um 



 
 

contraponto ao que Ausubel denomina de aprendizagem mecânica, que se refere ao processo 

de ensino-aprendizagem realizado sem interagir com conceitos relevantes existentes na 

estrutura cognitiva, levando o estudante a memorizar os assuntos e esquecê-los após a 

avaliação. Segundo o autor, essa forma de aprendizagem tem o foco no cumprimento de 

programas de ensino e cronogramas, exercitando o aluno através de cópias e que, por não 

conseguir atribuir significado ao novo conhecimento e relacioná-lo com conhecimentos 

anteriores, será rapidamente esquecido. 

A discussão de Anastasiou e Alves (2012) sobre estratégias de ensino aprendizagem 

também nos trazem contribuições valiosas sobre a discussão apresentada. Segundo as autoras, 

não é possível utilizar os métodos do passado para ensinar a alunos que chegam com novas 

experiências de vida e, consequentemente, novas demandas. Em seu estudo, elas elencam e 

analisam um conjunto de estratégias de ensino-aprendizagem (que elas denominam de 

ensinagem) considerando-as em enquanto opções de trabalhar a construção do conhecimento 

dentro de um contexto complexo, superando a forma tradicional de se trabalhar a relação entre 

professor, aluno e conhecimento, demandando do professor “criatividade, percepção aguçada, 

vivência pessoal profunda e renovadora, além da capacidade de pôr em prática uma ideia 

valendo-se da faculdade de dominar o objeto trabalhado” (ANASTASIOU e ALVES, 2012, 

pg. 69). 

Qual a importância de investigar sobre a aprendizagem significativa e sobre estratégias 

de ensinagem no contexto da computação? Seja através de revisões de literatura ou através de 

instrumentos de coleta de dados aplicados junto aos docentes, a pesquisa nos auxilia a 

compreender a problemática que envolve a mediação didática na computação. Também 

fomenta uma reflexão sobre o processo de ensino aprendizagem na área, entendendo o 

contexto dos professores, seus conhecimentos e dificuldades que enfrentam. Acreditamos que 

o LASCOMP, como espaço de estudo e  disponibilização para compartilhamento de 

experiências e construção de um portfólio (em diversas plataformas) sobre aprendizagens 

significativas e metodologias ativas de ensino aprendizagem nos parece um caminho para 

provocar a reflexão docente, implicando na compreensão e conscientização sobre o processo 

de mediação didática, e apoiando uma nova prática educativa, que disponibilize um elenco de 

possibilidades pedagógicas com resultados mais efetivos. 

 

 

Metodologia 



 
 

A metodologia utilizada foi uma pesquisa qualitativa composta das seguintes etapas: 

pesquisa bibliográfica sobre aprendizagem significativa e estratégias de ensino aprendizagem; 

questionário com docentes; entrevista com educadores; e análise e discussão dos resultados.  

Na pesquisa bibliográfica foram lidos, selecionados e resumidos diversos artigos que 

abordam temas relacionados, como por exemplo, aprendizagem significativa, docência do 

ensino superior, metodologias ativas de ensino aprendizagem e ensino na computação. A 

pesquisa proporcionou a apropriação dos conceitos referentes à docência universitária e 

aprendizagem significativa, bem como o conhecimento acerca de diversas estratégias de 

ensino-aprendizagem e seu contexto de utilização.  

A partir do estudo da etapa anterior, foi realizada uma pesquisa survey exploratória, 

com docentes do curso de Sistemas de Informação da UNEB, para identificar o grau de 

conhecimento sobre um elenco de estratégias de ensino, bem como a utilização das mesmas 

na condução de suas disciplinas no curso. Para a implementação da referida pesquisa, foi 

desenvolvido e aplicado um instrumento de coleta de dados, sob a forma de um questionário 

online, constando de duas partes: a primeira parte listou as diversas estratégias de ensino 

identificadas ao longo da revisão da literatura realizada, perguntando se o docente “Conhece”, 

“Já usou” e “Acha pertinente” cada uma delas. A segunda parte questionou se o docente já 

havia utilizado alguma outra estratégia além das elencadas e, em caso afirmativo, quais seriam 

elas.  

Também foi realizada uma entrevista com profissionais da área de educação, 

especialistas no ensino superior, para aprofundar o entendimento sobre a aprendizagem 

significativa e a problemática da docência universitária. Na entrevista, foi possível ter um 

aprofundamento sobre a dinâmica da aprendizagem significativa na prática, numa visão 

envolvendo não só o docente, mas o discente, a coordenação e a instituição de ensino 

superior.  

Por fim, os dados coletados foram analisados, a partir de uma tabela de proposições 

construída com as respostas dos docentes, complementados pelos dados obtidos pelo 

referencial teórico e pelas entrevistas com os educadores (mencionadas nas etapas anteriores).  

O método de análise utilizado consistiu na elaboração de uma tabela verdade, com as 

possíveis combinações das proposições, contendo as indagações feitas sobre as estratégias de 

ensino aprendizagem: “Conhece”, “Usou” e “Acha pertinente”, respectivamente as 

proposições A, B e C. Observamos que essas proposições foram batizadas com nomes de 

variáveis, para facilitar a construção da tabela, utilizando os conhecimentos de lógica das 

proposições matemáticas. A partir dos resultados obtidos no quadro 01 analisamos e criamos 

inferências sobre o comportamento do resultado obtido no questionário. O resultado dessa 



 
 

análise foi utilizado para aprofundar o entendimento sobre a relação entre o conhecimento e o 

uso efetivo das estratégias de ensino.  

 

 

Discussão e resultados  

Os resultados obtidos na investigação possibilitaram um olhar mais maduro sobre 

quais caminhos poderiam ser seguidos, bem como o surgimento de novos questionamentos. 

Dentre os diversos resultados obtidos, destaca-se a análise do questionário aos docentes sobre 

o conhecimento de um elenco de estratégias de ensino aprendizagem. Observamos que a 

seleção das referidas estratégias foi realizada a partir da análise do texto de Anastasiou e 

Alves (2012), considerando o contexto dos cursos da área de computação. O quadro 01 

apresenta o conjunto de estratégias abordadas no instrumento de pesquisa. O questionário foi 

feito com 9 professores do corpo docente do curso de Sistemas de Informação da UNEB, o 

que representa aproximadamente 70% dos docentes do colegiado. Através deste, foi possível 

conhecer as estratégias que os docentes conhecem, acham pertinentes, e utilizam, como 

descrito anteriormente na metodologia do trabalho.  O quadro 01 também elenca o 

quantitativo de respostas dos docentes acerca de cada uma das estratégias elencadas. 

Identificamos que a estratégia mais conhecida, por 89% dos respondentes, foi a Leitura de 

Texto. A Aula Expositiva Dialogada, o Seminário e o Workshop foram estratégias apontadas 

como pertinentes por todos os docentes que responderam o questionário. A estratégia menos 

conhecida foi o portfólio, com cerca de 20% dos docentes, seguida do Mapa Conceitual 

(30%) e Sala de Aula Invertida (40%).  

 

Quadro 01 – Estratégias de ensinagem e respostas dos docentes 

participantes da pesquisa 

Estratégia de Ensinagem Conhece? Já Usou? Acha Pertinente 

Aula expositiva dialogada 7 9 9 

Leitura de texto 8 6 8 

Portfólio 2 1 2 

Brainstorming 7 3 7 

Mapa conceitual 3 2 5 

Estudo dirigido 6 8 7 

Lista de discussão por meios 

informatizados 7 3 6 

Problematização 7 9 8 



 
 

Seminário de estudantes 7 9 9 

Estudo de caso 7 6 8 

Júri simulado 5 1 5 

Workshop / Oficina /Aula Prática 7 9 9 

Palestrante especializado 6 4 8 

Sala de aula invertida 4 2 5 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

Com o objetivo de aprofundar o estudo sobre o entendimento e a utilização das 

estratégias de ensinagem pelos docentes respondentes, foi construída uma tabela verdade. 

Nela, temos três proposições -  A, B e C - que representam, respectivamente, as perguntas 

feitas aos docentes para cada estratégia: conhece, usa e acha pertinente. O objetivo da tabela é 

facilitar a visualização das combinações das indagações utilizando proposições lógicas e, a 

partir delas, estudar o comportamento do resultado obtido nos questionários. Essas 

combinações foram batizadas com nomes de variáveis, como podemos verificar no quadro 02. 

Os objetos de estudo, neste ponto da análise dos dados, são as variáveis criadas, como elas se 

relacionam com as estratégias de ensinagem e o que pode ser obtido a partir do cruzamento 

dessas combinações com a resposta individual de cada professor sobre as estratégias. Para 

isto, é necessário entender o que cada uma variável significa e o que pode ser tido como 

veredito acerca das estratégias que fizeram parte do questionário. 

 

Quadro 02 – Tabela verdade com as combinações das 

proposições referentes às respostas dos docentes. 

A B C Resultado das Combinações Variável 

V V V Conhece, usou e acha pertinente x1 

V V F Conhece, usou mas não acha pertinente x2 

V F V Conhece, não usou mas acha pertinente x3 

V F F Conhece, não usou e não acha pertinente x4 

F V V Não conhece, usou e acha pertinente x5 

F V F Não conhece, usou e não acha pertinente x6 

F F V Não conhece, não usou mas acha pertinente x7 

F F F Não conhece, não usou e não acha pertinente x8 

Fonte: elaborado pelos autores 

 



 
 

Quadro 03 – Matriz com as estratégias de ensinagem e número de 

docentes que responderam a cada uma das combinações da tabela 

verdade. 

ESTRATÉGIA X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

Aula expositiva dialogada 7 0 0 0 0 2 0 0 

Leitura de Texto 6 0 1 1 0 1 0 0 

Portfólio 1 0 1 0 0 0 0 7 

Brainstorming 2 0 5 0 1 0 0 1 

Mapa conceitual 0 0 3 0 2 0 0 4 

Estudo dirigido 5 1 0 0 2 0 0 1 

Lista de discussão por meios informatizados 2 0 3 2 1 0 0 1 

Problematização 6 1 0 0 2 0 0 0 

Seminário de estudantes 7 0 0 0 2 0 0 0 

Estudo de caso 5 0 1 1 1 0 1 0 

Júri simulado 0 0 2 3 1 0 2 1 

Workshop / Oficina / Aula Prática 7 0 0 0 2 0 0 0 

Palestrante especializado 3 0 3 0 1 0 1 1 

Sala de aula invertida 1 0 3 0 1 0 0 4 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

Aplicando a combinações da tabela verdade para as respostas dos docentes para cada 

uma das estratégias de ensinagem, representado no quadro 03, encontramos alguns achados 

interessantes: inicialmente o caso da variável x7 – não conhece, não usou, mas acha 

pertinente, presente nas respostas para Júri Simulado (22%), Palestrante Especializado (11%) 

e Estudo de Caso (11%). Consideramos como possibilidade o docente não conhecer 

previamente, mas achar pertinente ao entrar em contato com a estratégia, o que estaria no 

escopo dos objetivos do nosso trabalho.  

Uma surpresa para a nossa análise foi o alto número de docentes que conhecem, usam 

e acham pertinente determinadas estratégias de aprendizagem, como a Aula expositiva 

dialogada (78%), a Leitura de Texto (67%), a Problematização (67%), os Seminários (78%) e 

as Aulas práticas (78%). As estratégias enquadradas nessa variável são de extrema 

importância pois, a partir da experiência e opinião dos entrevistados, elas se provaram 

eficazes par ao contexto da computação. No entanto, há de se avaliar também o quanto as 

estratégias estão sendo efetivamente utilizadas como uma ruptura ao padrão de ensino vigente 

ou apenas como uma técnica de ensino.  

Percebemos também algumas inconsistências, como o número de professores que 

responderam que não conheciam, mas achavam pertinente e usavam estratégias como o 

Brainstorm (11%), Mapa Conceitual (22%), Estudo Dirigido (22%), Lista de discussão por 

meios informatizados (11%), Problematização (22%), Seminários com estudantes (22%), 



 
 

Estudo de Caso (11%) e Júri Simulado (33%). Como usar e achar pertinente estratégias que 

não conhece? Entendemos que questões como essa demandam estudos complementares 

(como, por exemplo, entrevistas com os docentes).  

Outra questão que merece um aprofundamento são as estratégias que os docentes 

utilizam, mas não acham pertinentes – Leitura de texto (11%), Aula Expositiva dialogada 

(22%), Estudo Dirigido (11%) e Problematização (11%). Qual o motivo que leva um docente 

a utilizar uma estratégia que ele não conhece e não acha pertinente? Perguntas dessa natureza 

nos remetem a nossa questão inicial, referente à falta de formação pedagógica dos docentes do 

ensino superior. 

 

 

Considerações finais 

A investigação possibilitou a construção de uma base de conhecimento sobre 

aprendizagem significativa e estratégias de ensino-aprendizagem, como também sobre os 

problemas e desafios enfrentados pelos docentes universitários. As respostas dos 

questionários pelos professores do curso permitiram identificar quais as estratégias de ensino 

eles conhecem, acham pertinente e efetivamente utilizam. Para além disso, foi possível rever 

algumas das nossas hipóteses, como a de que os professores de sistemas de informação da 

Uneb não conheciam as estratégias de ensinagem, pois eles demonstraram não só conhecer 

parcela significativa das estratégias elencadas, como também usá-las e achá-las pertinentes.  

Foi possível, também, conhecer as estratégias que eram tidas como conhecidas e pertinentes, 

mas não eram utilizadas, ficando um grande questionamento acerca deste comportamento. 

Trazendo, à tona, a reflexão do motivo da não utilização dessas estratégias, temos alguns 

questionamentos a serem respondidos, talvez, por futuras pesquisas: seria porque não podem 

ser utilizadas num contexto do curso de sistemas de informação ou de alguma disciplina em 

específico; seria porque o docente não conhece de fato essa estratégia; ou, por fim, não seria 

ideal ou aceita pelos alunos de determinada disciplina? Outro comportamento digno de estudo 

e atenção seria em relação às estratégias que fazem parte do grupo das que os docentes não 

conhecem, usaram e, por fim, acham ou não pertinentes. Por qual motivo eles seriam levados 

a utilizar caminhos que não conhecem (ou acham não conhecer)? Seria a falta de qualquer 

tipo de preparo pedagógico que professores do ensino superior, principalmente da área de 

exatas, sofrem, não por sua culpa, mas por cultura do próprio sistema de ensino? Seria a 

cultura, como foi dito por Ausubel, dos professores “herdarem” métodos de ensino oriundos 

do tempo em que eles eram alunos? São questionamentos como estes que foram surgindo e 



 
 

que não tivemos como responder, mas que seriam interessantes para uma futura pesquisa 

partindo já deste ponto de inferências obtidas com a análise deste questionário.  

Fazendo uma análise comparativa entre os resultados obtidos e os resultados 

esperados, percebemos que conseguimos responder às questões iniciais que foram feitas no 

planejamento da pesquisa. No entanto, no decorrer da pesquisa, diversas questões foram 

levantadas, algumas puderam ser respondidas conforme avançamos nos estudos. Outras, no 

entanto, dependem de novas pesquisas para serem respondidas, mas já partindo de uma base 

mais sólida de conhecimento que foi possível ser estabelecida durante o processo de pesquisa 

até aqui. Outra possibilidade de continuação do projeto é a reflexão sobre a necessidade de 

investigação do olhar do discente sobre a mediação didática no mesmo contexto 
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