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OBJETIVO 
As teorias de aprendizagem construtivistas, como a Teoria de Aprendizagem Significativa, afirmam que a construção do 
conhecimento ocorre a partir dos conhecimentos prévios dos estudantes, ou seja, aquilo que está na sua estrutura 
cognitiva [1]. Assim, a intervenção pedagógica que tem como objetivo educacional a promoção da aprendizagem 
necessita de instrumentos que permitam identificar tais concepções. Esse trabalho, portanto, tem como objetivo 
comparar o uso de questionários abertos e fechados, com alternativas,  para identificar as concepções prévias em 
estudantes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 
Nas oficinas de astronomia ministradas no projeto 
Encorajando Meninas em Ciência & Tecnologia, para alunas 
do Ensino Médio, aplicou-se questionários abertos e 
fechados (com alternativas) antes da realização das 
mesmas. Os temas abordados foram: as fases da Lua e 
eclipses. Na primeira turma, com 15 meninas, os 
questionários eram abertos (FIGURA 1). Na segunda turma, 
com 17 estudantes, o tipo de questionário aplicado foi com 
questões de assinalar (FIGURA 2). 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Na Figura 3 são apresentados o percentual de acertos para 
cada questão dos questionários. Na média, o questionário 
fechado, com alternativas, teve um percentual de acertos de 
37% e no de questões descritivas apenas 17% das 
estudantes escreveram respostas corretas. Na primeira 
pergunta, sobre  as causas da ocorrência das fases da Lua, 
com o questionário aberto, nenhuma menina descreveu 
corretamente a resposta, sendo que 33% das estudantes 
descreveram que é por causa da reflexão da luz solar no 
satélite natural da Terra. No questionário objetivo, nessa 
mesma questão, 41% das estudantes assinalaram a 
alternativa correta.  
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CONCLUSÃO E 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O questionário fechado, com alternativas, teve um 
percentual de acertos maior do que que no questionário 
aberto, descritivo, indicando que a apresentação de 
alternativas pode auxiliar o estudante na escolha correta 
da resposta. 
 

Com o questionário de questões descritivas foi possível 
identificar de forma mais clara os conhecimentos prévios  e 
também algumas concepções alternativas que as 
estudantes tinham sobre assuntos referentes à astronomia. 
 

Por fim, pode-se considerar que a utilização de 
questionários abertos instiga os estudantes  a responderem 
as perguntas e não escolherem respostas aleatoriamente. 
Dessa forma, os questionários abertos permitem ao 
professor identificar as concepções prévias em estudantes 
e auxiliá-lo na elaboração de estratégias de ensino que 
promovam a aprendizagem significativa.  
 

 

FIGURA 2: questionário com alternativas  
aplicado na segunda turma, sobre as Fases 
da Lua. 

FIGURA 1: questionário aberto  
aplicado na primeira turma, 
sobre as Fases da Lua. 

FIGURA 3: relação do número de acertos no questionário descritivo e 
objetivo. 
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