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EDITORIAL 

 

UMA REDE NACIONAL DE PESQUISADORES SOBRE MAPAS 

CONCEITUAIS EM FRANCA CONSOLIDAÇÃO 

 

O segundo volume especial sobre a técnica de mapeamento conceitual, em resposta ao 

convite feito pelo Prof. Dr. Laerte Fonseca, editor-chefe dos Caminhos da Educação 

Matemática em Revista, foi o resultado da grande quantidade de submissões recebidas, maior 

do que as nossas expectativas mais otimistas. A qualidade dos trabalhos não nos deixou outra 

alternativa a não ser criar um segundo volume especial sobre a técnica de mapeamento 

conceitual e sua utilização no Ensino de Ciências e na Matemática. Mais 9 artigos se somam 

aos que foram publicados no final de 2019, perfazendo um total de 18 trabalhos que mostram 

um rico panorama sobre como os pesquisadores brasileiros utilizam os mapas conceituais para 

ensinar e aprender. 

A Figura 1 mostra como os autores dos volumes especiais se distribuem pelas regiões 

do Brasil. Essa informação revela que a consolidação da rede de pesquisadores sobre mapas 

conceituais se concentra nos estados do Sudeste e do Sul, com a participação de autores do 

Nordeste e do Centro Oeste. Infelizmente, não recebemos nenhuma contribuição dos 

pesquisadores que se encontram na região Norte. Ainda que caminhemos na direção correta, 

para tornar o Brasil uma referência internacional no uso e desenvolvimento da técnica de 

mapeamento conceitual, é preciso reconhecer que há muito trabalho pela frente. 

Essa constatação deve ser encarada como uma forma de motivar você a assumir um 

papel ativo na consolidação dessa rede de pesquisadores que se formou em 2014, com a 

realização da Sixth International Conference on Concept Mapping em Santos (SP). Além da 

participação da Universidade de São Paulo como organizadora do evento, o apoio financeiro 

das agências financiadoras (FAPESP, CNPq, CAPES) e dos patrocinadores (Petrobras, Centro 

Universitário FEI) nos trouxe até aqui. Pouco mais de 5 anos se passaram e já é possível 

colher os primeiros frutos daquele esforço que reuniu quase 200 pesquisadores, sendo 117 

brasileiros que são os pioneiros desse processo. Os volumes especiais publicados pela 

CEMeR são o reflexo do sucesso alcançado em 2014 com a ajuda de todos aqueles que 

estiveram em Santos, apresentaram seus trabalhos e interagiram com os mais renomados 

pesquisadores internacionais. 
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Figura 1 – Distribuição dos autores dos volumes especiais sobre mapas conceituais de acordo com as 

regiões brasileiras. 

 

Fonte: Os autores. 

 

A persistência e a paciência são aliadas da motivação na construção e consolidação de 

uma rede de pesquisa. Esses requisitos são ainda mais importantes quando nos lembramos das 

dimensões continentais do nosso país. Nesse momento, é importante intensificar os contatos e 

os trabalhos em colaboração para que todas as regiões brasileiras participem ativamente das 

pesquisas sobre mapas conceituais. Esse é o próximo passo que devemos dar, visto que 

estamos no Período de Nacionalização que foi apresentado no editorial do primeiro volume 

especial. 

Uma visão geral dos artigos desse volume é apresentada por meio do mapa conceitual 

da Figura 2. Um trabalho teórico, que nos apresenta um panorama da literatura, marca a 

abertura do volume. Ele é um esforço típico desse momento de consolidação que estamos 

vivenciando. É importante saber onde estamos para definir para onde vamos. Os demais 

artigos privilegiam a dimensão prática, cujos alicerces e fundamentos são extraídos da teoria. 

Esse grupo de trabalhos foi organizado a partir do caráter inovador das aplicações, da atenção 

dispensada aos conteúdos que são trabalhados e das atividades que avaliam a aprendizagem. 

Não faremos comentários mais detalhados dos artigos para que o leitor descubra os tesouros 

que os editores já encontraram. A Figura 2 mostra o mapa da mina e permite que interesses 

particulares sejam contemplados, pois não é preciso ler os trabalhos na ordem em que eles 

aparecem na revista. 
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Figura 2 – Mapa conceitual que apresenta a organização geral dos artigos apresentados neste volume especial. 

 

 

Fonte: Os autores.
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Esperamos que os artigos publicados neste volume especial ampliem ainda mais os 

horizontes de todos os que se interessam por essa técnica de representação do conhecimento. 

Em conjunto com os trabalhos já publicados no final de 2019, as contribuições que ora 

apresentamos se configuram como uma bússola que aponta para a consolidação da rede 

brasileira de mapeadores. Já temos o rumo definido, que não é perdido nem em tempos 

atípicos como esse que vivemos por conta da pandemia de Covid-19. Convidamos a todos a 

usarem essa bússola como norte orientador para ampliar as colaborações entre os 

pesquisadores brasileiros. Esse é o próximo passo do Período de Nacionalização, para que 

novos frutos sejam colhidos nos próximos anos. 

Aproveite a leitura! 
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Resumo: Este artigo apresenta um panorama sobre o uso de mapas conceituais nas pesquisas 

em Educação e Ensino brasileiras a partir da análise de pesquisas depositadas no Catálogo de 

Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior - 

CAPES. Por meio de uma abordagem bibliográfica exploratória, buscou-se identificar de que 

forma os mapas conceituais vem sendo aplicados e estudados e os principais resultados de 

aprendizagem observados nas pesquisas. Foram analisadas 44 teses de acordo com o aporte 

teórico de Bardin (2016). Os resultados demonstraram que, em grande parte dos estudos, os 

mapas conceituais são utilizados como recurso de ensino para mobilizar conhecimentos 

prévios e como alternativa às metodologias e práticas pedagógicas tradicionais. Verificou-se 

também um grande número de pesquisas que utilizam o mapeamento conceitual como 

instrumento de avaliação da aprendizagem, embora sejam identificados dentre os estudos 

práticas que não se utilizam do aporte teórico de Joseph Novak para desenvolvimento do 

mapeamento conceitual.  

 

Palavras-chave: Mapas Conceituais, Pesquisa, Ensino, Educação. 

 

THE USE OF CONCEPT MAPS IN BRAZILIAN EDUCATIONAL 

RESEARCH 

 

Abstract: This article presents a panorama of the use of concept maps in Brazilian Education 

and Teaching research from the analysis of researches held in the Catalog of Theses and 

Dissertations of the Higher Education Personnel Improvement Coordination - CAPES. 

Through an exploratory bibliographical approach, we sought to identify how concept maps 

have been applied and studied and the main learning outcomes observed in the research. 

Forty-four theses were analyzed according to Bardin’s (2016) theoretical contribution. The 

results showed that in most studies, concept maps had been used as a teaching resource to 

mobilize prior knowledge and as an alternative to the traditional methodologies and 

pedagogical practices. There has also been a large number of studies that use concept maps as 
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a learning assessment tool, even though we identify some studies that do not use Joseph 

Novak’s theoretical framework to develop concept mapping. 

 

Keywords: Concept Maps, Research, Teaching, Education. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento de práticas de ensino que resultem em uma efetiva aprendizagem é 

alvo de inúmeros estudos ao longo dos últimos anos. Pesquisas referentes aos processos de 

aprendizagem de conceitos e conteúdos vêm se desenvolvendo no contexto educacional com 

embasamento em diferentes correntes teóricas educacionais e psicológicas que visam explicar 

e até mesmo balizar as ações docentes. 

 Dentre as diferentes teorias que embasam o ensino, destaca-se a Teoria da 

Aprendizagem Significativa (TAS), que postulou alguns princípios para a retenção e 

aprimoramento do conhecimento durante o processo de ensino aprendizagem (AUSUBEL, 

1963, 2003). As concepções de aprendizagem significativa desenvolveram-se na década de 

1960 tendo como representante David Ausubel, psicólogo norte-americano que formulou a 

Teoria Cognitiva de Aprendizagem Significativa por recepção, em oposição a uma 

aprendizagem por memorização.       

Ausubel, ao publicar sua obra The Psychology of Meaningful Verbal Learning
4
 em 

1963, propôs uma apresentação do processo de aprendizagem por meio da organização dos 

conceitos na estrutura cognitiva do aprendiz. Nesta proposição, a premissa é que para um 

conteúdo adquirir significado é importante haver a associação (ancoragem) da nova 

informação com um conjunto de conhecimentos previamente existentes na estrutura cognitiva 

do indivíduo (AUSUBEL, 2003).  

Como forma de desenvolvimento desses princípios na prática educativa, teóricos como 

Joseph Novak enriqueceram os estudos sobre a TAS criando um recurso potencialmente 

facilitador deste processo, denominado Mapa Conceitual. Os mapas conceituais 

desenvolvidos por Joseph Novak configuram-se como uma representação gráfica da estrutura 

cognitiva dos indivíduos, que permitem a utilização em diferentes práticas educativas, como 

avaliação, acompanhamento do processo, organização curricular e etc. 

                                                      
4
 Ausubel, D. P. The psychology of meaningful verbal learning. Oxford, England: Grune & Stratton, 1963. 
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Dada essa versatilidade muitas são as pesquisas desenvolvidas em torno desse recurso, 

o que nos permitiu problematizar: “De que forma os mapas conceituais são utilizados em 

pesquisas nas áreas de ensino e educação no Brasil?”. 

Neste sentido, o presente estudo busca identificar de que forma o recurso proposto por 

Novak (1984, 2010) está sendo aplicado na educação básica. Para o desenvolvimento desse 

estudo, elencaram-se como material de investigação as teses dos Programas de Pós-graduação 

disponíveis na base de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento Profissional de Ensino 

Superior (CAPES), compreendendo que este repositório abarca a produção intelectual 

brasileira dos programas de pós-graduação do país. 

A pesquisa, de cunho bibliográfico exploratório, foi desenvolvida a partir da 

categorização do material de análise, de acordo com o referencial da Análise de Conteúdo 

(BARDIN, 2016), cuja análise interpretativa mapeou o uso desse recurso nas pesquisas 

brasileiras nas áreas de Educação e Ensino, de acordo com categorias emergentes da análise. 

 

 

MAPAS CONCEITUAIS 

 

As concepções sobre Mapas Conceituais (MC) surgiram na década de 1970, dentro do 

programa de pesquisa da Universidade de Cornell nos Estados Unidos. Os estudos liderados 

por Joseph Novak basearam-se na Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel e 

constituíram-se na elaboração de uma forma de representação das relações idiossincráticas 

estabelecidas no processo de aprendizagem (NOVAK; CAÑAS, 2010).  

Definidos por Novak e Gowin (1984, p. 33) como “um recurso esquemático para 

representar um conjunto de significados conceituais incluídos numa estrutura de 

proposições”, esse instrumento pode representar um mapa do que foi aprendido por meio de 

ideias-chaves. Os mapas configuram-se como uma representação que demonstra relações 

explícitas entre ideias, denominadas de conceitos, utilizando palavras que estabelecem 

conexões entre os mesmos e organizando as relações expressas de forma hierárquica. 

A Figura 1 exemplifica o que é um mapa conceitual. Nela é possível ver que embora 

seja semelhante a um organograma ou mapa mental, suas conexões são ampliadas pelo uso de 

termos que promovem a associação de conceitos identificados nas caixas. Esse é o principal 

diferencial do recurso, pois permite ao leitor compreender qual o sentido das relações 

expressas pelo mapeador ao elencar os determinados conceitos. Na imagem, extraída de 

Novak e Canãs (2010), verificam-se os princípios fundamentais dos mapas conceituais. 
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Figura 1 - Aspectos relativos aos Mapas Conceituais 

 

Fonte: Novak e Cañas (2010) 

 

O processo de aprendizagem por meio de mapas conceituais torna o ensino 

personalizado, individual em que são estabelecidos significados únicos para cada educando. 

Neste processo o aluno irá realizar as conexões com o tema de estudo e atribuirá significado 

de acordo com o que já sabia e o novo. Com isso o ensino passa a uma esfera onde o aluno 

torna-se construtor do conhecimento, resultando na aprendizagem significativa. 

Por ser capaz de representar essa organização mental do aluno, o mapeamento 

cognitivo é um procedimento potencialmente útil como instrumento de ensino e avaliação da 

aprendizagem. Nesse sentido, configura-se como um recurso instrucional facilitador da 

aprendizagem significativa, dada a sua relevante contribuição ao processo de construção do 

conhecimento e sua versatilidade como recurso didático, rompendo com paradigmas da 

aprendizagem mecânica e tradicional. 

Mendonça e Moreira (2012) reiteram essa mudança de paradigma a partir do 

mapeamento ao afirmar que mapas conceituais são um instrumento centrado no aluno e não 

no professor. Eles atendem ao desenvolvimento de habilidades e não se conformam somente 

com a repetição mecânica da informação, mas mobilizam processos cognitivos de relação, 

remodelação e acomodação de novos saberes, conforme princípios básicos da TAS. 
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Segundo Ausubel (1963; 2003) a aprendizagem significativa é o processo pelo qual 

novos conhecimentos se organizam na estrutura cognitiva de cada indivíduo, por meio da 

ancoragem seletiva entre o conhecimento prévio e os novos conceitos, revelando as relações 

idiossincráticas estabelecidas neste processo. Por esta razão, o uso de mapas conceituais 

torna-se potencialmente significativo e útil para os professores avaliarem a compreensão 

conceitual dos alunos sobre o tema mapeado (MENDES et al., 2013), pois são baseados em 

uma sólida teoria de aprendizagem (CAÑAS; NOVAK, 2008). 

A complexidade das relações estabelecidas no processo de aprendizagem, com foco na 

construção de mapas conceituais, busca distanciar-se da aprendizagem mecânica e de 

memorização. Este processo é um dos grandes diferenciais dos mapas conceituais, pois 

garante ao sujeito da aprendizagem a construção de conhecimentos repletos de significado e 

relações idiossincráticas que legitimam a aprendizagem para a vida.  

Entende-se que MC bem elaborados refletem a organização da estrutura cognitiva do 

indivíduo, fator necessário para que ocorra a aprendizagem significativa (MENDES et al., 

2013). Para tanto, é necessário compreender que o mapeamento conceitual possui 

características específicas que os distinguem de outras ferramentas de representação do 

conhecimento. Novak estabelece alguns parâmetros fundamentais na construção de bons 

mapas conceituais, itens que os diferem de outras técnicas e que possibilitam o 

desenvolvimento da aprendizagem significativa (SOUZA et al., 2018). 

Ao permitir uma construção de conhecimento onde o educando possa demonstrar as 

conexões de aprendizagem, os mapas conceituais demonstram todo o seu potencial educativo, 

constituindo-se como uma ferramenta de monitoramento e avaliação da aprendizagem. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para atingir os objetivos propostos por esta pesquisa, levantou-se como ponto de 

partida a seguinte problemática: “De que forma os Mapas Conceituais são utilizados em 

pesquisas nas áreas de ensino e educação no Brasil?”. Em função desse questionamento 

definiu-se como fonte de pesquisa as teses disponíveis no Catálogo de Teses e Dissertações da 

CAPES, tendo em vista que este repositório é considerado uma referência para o depósito da 

produção intelectual dos programas de pós-graduação de todo o país.  

A busca inicial deu-se por documentos que explicitavam o termo “mapas conceituais” 

em seu título, resumo ou palavras-chave. Não foi delimitado espaço temporal para a pesquisa, 

de modo a compreender de maneira ampla o enfoque no uso de MC. Assim, retornaram 
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trabalhos depositados no catálogo até o ano de 2018, totalizando 619 documentos, os quais 

foram posteriormente refinados pela aplicação de filtros, como teses de doutoramento e área 

de concentração relativa a Ensino e Educação. Essa filtragem resultou em 44 trabalhos os 

quais compõem o corpus de análise deste estudo. 

Os trabalhos foram numerados de 1 a 44 para melhor distribuição dos dados, 

respeitando a ordem dos resultados trazidos pela busca no Catálogo de Teses e Dissertações 

da CAPES, cuja lista pode ser verificada no Apêndice 1. A caracterização desse material 

apresenta-se a seguir, de modo a conhecer o panorama das pesquisas que são desenvolvidas 

com mapas conceituais no cenário brasileiro. 

 

Caracterização do material de análise 

 

Neste levantamento bibliográfico, de cunho exploratório, destacamos a cronologia das 

investigações realizadas com mapas conceituais nos programas de pós-graduação brasileiros.  

De acordo com os depósitos de teses realizados na plataforma CAPES, a primeira tese 

catalogada data de 1997. A partir desta, data observa-se um número crescente de pesquisa que 

foram desenvolvidas sobre o tema, com destaque para os recentes estudos que revelam a 

atualidade dessa temática nas investigações na área de ensino e educação, de acordo com a 

Figura 2: 

 

Figura 2 - Total de teses analisadas, distribuídas por ano de publicação 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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 Outro aspecto observado no acervo levantado foi o nível de ensino em que os estudos 

foram aplicados. Na Figura 3 é possível observar que a maior parte dos trabalhos com mapas 

conceituais é desenvolvido em práticas de ensino voltadas para o Ensino Superior, o que 

corresponde a 34,1% da amostra, porém também é significativo o número de trabalhos 

aplicados no Ensino Médio, totalizando 31, 8% do total. 

 

Figura 3 - Percentual de pesquisa desenvolvidas por nível de ensino 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Por meio dessa análise verifica-se uma tendência nas pesquisas envolvendo o uso de 

mapas conceituais no Ensino Superior e Ensino Médio. Os dados demonstram ainda algumas 

lacunas e possibilidades de investigação para futuras pesquisas, ampliação e fortalecimento 

dos estudos sobre mapeamento conceitual, como por exemplo, nas etapas iniciais da educação 

básica. 

Para conhecer um pouco mais sobre a natureza das pesquisas analisadas, levantou-se a 

área de estudo dos trabalhos através da categorização dos Programas de Pós-graduação dos 

quais as pesquisas se originam. Em sua maioria, as teses são resultados de pesquisas de 

programas de Pós-graduação em Educação, conforme é possível observar no Quadro 1: 

 

 

 

 

Quadro 1 - Relação dos programas de pós-graduação que desenvolveram pesquisas com MC 
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Programa de Pós-graduação 
Número de pesquisas por 

programa 

Educação 12 

Ensino das Ciências 8 

Educação em Ciência 6 

Educação Matemática 6 

Ensino, Filosofia e História das Ciências 3 

Educação em Ciência e Matemática 3 

Ensino de Ciências e Matemática 3 

Educação Científica e Tecnológica 1 

Educação para a Ciência 1 

Psicologia escolar e do desenvolvimento humano 1 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Dentre as Instituições de Ensino Superior (IES) das quais se originam os estudos que 

compõem este referencial bibliográfico, pode-se citar entre as três instituições com maior 

representatividade a Universidade de São Paulo (USP) com 9 teses sobre a temática, a 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) que apresenta 6 trabalhos e a Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) com 5 teses publicadas na plataforma CAPES. 

Ainda observam-se outras IES, que desenvolvem estudos relacionados ao tema em todo o 

território brasileiro, como Bahia, Paraná e outros, o que demonstra a ampla utilização de 

mapas conceituais nas pesquisas brasileiras. 

A partir da caracterização do referencial levantado, prosseguiu-se para a leitura dos 

resumos dos trabalhos, a fim de conhecer o teor das pesquisas. Como metodologia para 

análise utilizaram-se os procedimentos e critérios estabelecidos pela Análise de Conteúdo, à 

luz dos estudos de Bardin (2016).  

De acordo com as etapas da Análise de Conteúdo, a pré-análise do material 

possibilitou recortes dos textos em unidades comparáveis que, mediante agrupamentos por 

semelhança, permitiu realizar a categorização, que, segundo Bardin (2016), consiste no 

agrupamento de elementos que possuem características em comum, segundo critérios 

estabelecidos, realizando-se a diferenciação para depois reagrupar de acordo com as 

características. 

Esse processo possibilitou a definição de categorias de análise emergentes, que se 

consolidaram em três frentes de investigação. A distribuição do material de análise alocado 

nas categorias pode ser verificada por meio do Quadro 2: 

 

Quadro 2 - Distribuição dos trabalhos nas categorias de análise 
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Categoria Trabalhos Identificados 
Frequência 

observada 

A) MC como prática de ensino 
1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 19, 

20, 21, 26, 30, 37, 41, 44. 
38,64% 

B) MC como instrumento para coleta de 

dados 

8,14, 18, 22, 24,27, 28, 29, 32, 

35, 38, 40, 43. 
29,54% 

C) Práticas avaliativas a partir de MC 
4, 5, 9, 15, 16, 17, 23, 25, 31, 

33, 34, 36, 39, 42. 
31,82% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com base nessa distribuição realizou-se a análise dos materiais alocados nas 

categorias emergentes a qual se apresenta descrita a seguir.  

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

De acordo com os critérios metodológicos adotados, as 44 teses que compõem o 

referencial de análise foram alocadas em três categorias, correspondentes a abordagem 

estabelecidas nessas pesquisas sobre o uso de mapas conceituais. 

A leitura dos trabalhos deteve-se ao resumo apresentado em cada tese, buscando 

identificar o objetivo da pesquisa e a forma como os mapas conceituais foram inseridos no 

contexto de cada estudo. Eventualmente foi necessário recorrer a leitura de outras partes do 

texto para que se pudesse verificar e compreender esses aspectos nos trabalhos analisados. 

Seguindo os passos da análise de conteúdo de Bardin (2016), ao realizarmos as 

leituras e levantamentos, foi possível organizar três categorias de análise: MC como prática 

de ensino, MC como instrumento para coleta de dados e Práticas avaliativas a partir de MC. 

 De modo a representar os aspectos observados em cada categoria, construiu-se o 

mapa conceitual a seguir, demonstrando o perfil dos trabalhos que foram alocados em cada 

uma delas. 
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Figura 4 - Mapeamento das categorias emergentes da análise dos dados 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Categoria A - MC como prática de ensino 

 

Mapas conceituais são ferramentas muito eficazes na demonstração da estrutura 

cognitiva do aluno, quando utilizadas em diagnósticos de aprendizagem e avaliações. Autores 

como Moreira (2006; 2011), Correia et al. (2009), Darroz et al. (2013) e outros, revelam 

experiências positivas no trabalho com essa abordagem em sala de aula, visto que o processo 

de aprendizagem desenvolvido a partir dessas estruturas potencializa a aprendizagem e 

assimilação significativa do conhecimento (SOUZA, 2017). 

Além disso, destacam-se as inúmeras formas de utilização do mapeamento conceitual 

como na elaboração de programas de ensino, planejamento de aulas, registro de 

aprendizagem, avaliações entre outras. Essa versatilidade dos MC está fundamentado no 

aspecto de que “não são apenas uma ferramenta poderosa para capturar, representar e arquivar 

o conhecimento individual, mas também uma ferramenta importante para criar novo 

conhecimento” (NOVAK; CAÑAS, 2010). 

Sob este enfoque, a análise das teses brasileiras depositadas na plataforma CAPES 

identificou que do total de trabalhos selecionados, 38,64% correspondem  as pesquisas sobre 

diferentes formas de utilização deste recurso, revelando coerência com os aspectos sobre o 

uso de MC, conforme descrito na literatura da área. Verificou-se que nas teses 1, 3, 7,10,11,12 

e  21 o enfoque dado à utilização dos MC estava relacionado aos processos de metacognição e 

desenvolvimento conceitual, com aporte nas potencialidades do mapeamento em demonstrar 
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os processos básicos da aprendizagem significativa, como diferenciação progressiva e 

reconciliação integrativa. 

 

Processo contínuo e modificações relevantes na aprendizagem significativa 

(ou uso do conhecimento em solução de problemas) ocorrem, não como 

resultado de períodos gerais de desenvolvimento cognitivo, mas de uma 

crescente diferenciação e integração de conceitos específicos relevantes na 

estrutura cognitiva (MOREIRA, 2006, p. 32). 
 

 

Além desse aspecto, verificou-se que o uso do mapeamento é aplicado também em 

contextos de organização e estratégias de compreensão de conhecimento /ou concepções, bem 

como reflexões sobre esse processo. Esse enfoque revela que o uso de MC é amplo e 

diversificado, podendo ser correlacionado a diferentes proposta e metodologias de trabalho 

auxiliando no desenvolvimento da aprendizagem. 

 

Podem ser considerados como um estruturador do conhecimento, na medida 

em que permitem mostrar como o conhecimento sobre determinado assunto 

está organizado na estrutura cognitiva de seu autor, que assim pode 

visualizar e analisar sua profundidade e extensão. Também, podem ser 

entendidos como uma representação visual utilizada para partilhar 

significados, pois explicam como o autor entende as relações e as 

hierarquizações entre os conceitos listados (DARROZ et al., 2013). 
 

Ainda nessa categoria foram alocados estudos que abordaram o mapeamento 

conceitual baseado na Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel e seus 

desdobramentos tecidos por Moreira sobre a Aprendizagem Subversiva. Algumas pesquisas 

também destacaram o uso dos MC na construção de unidades de ensino e UEPS (Unidade de 

Ensino Potencialmente Significativas) também subjacentes aos pressupostos desses teóricos. 

Por outro lado, o uso desse aporte teórico não é comum a todos os trabalhos analisados nessa 

categoria, pois há nessa categoria, pesquisas que descrevem práticas que envolvem o 

mapeamento, mas não descrevem as teorias subjacentes a esse recurso. 

 

Categoria B - MC como instrumento para coleta de dados 

 

Essa categoria emergiu da análise de teses que utilizaram o recurso como um dos 

instrumentos para coletar dados de aprendizagem em suas pesquisas, não necessariamente 

descrevendo pesquisas cujo tema central foi o mapeamento conceitual e seus aportes teóricos.  
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O pressuposto dos trabalhos alocados nessa categoria são as possiblidades emergentes da 

utilização dos mapas na externalização do conhecimento, cuja amostra representou 29,54% do 

corpus de análise.  

De acordo com Correia et al. (2009) “a riqueza expressa nos mapas conceituais deve-

se a possibilidade dos alunos explicitarem as idiossincrasias dos seus modelos mentais, 

exigindo um modelo de avaliação mais elaborado”. Nesse sentido, compreende-se que para as 

pesquisa alocadas nessa categoria esse foi o princípio que elegeu o mapeamento conceitual 

como instrumento para coleta de dados. Essa opção foi observada, por exemplo, nas pesquisas 

18, 22, 30, 34, 40 e 43 que buscaram visualizar por meio do mapeamento as compreensões e 

concepções de alunos e professores diante de seus objetos de estudo. 

Já para pesquisas como 29, 24, 32 e 38 os MC foram utilizados como um dos 

instrumentos de análise das etapas de pesquisa como avaliação de método de ensino, 

implicações sobre práticas interdisciplinares e inserção de recursos no processo de ensino. 

Isso demonstra mais uma das possibilidades da utilização do mapeamento no contexto 

educacional e também das pesquisas em ensino realizadas pelos programas de pós-graduação 

brasileiro, tendo em vista que um dos grandes diferenciais dos mapas conceituais é a 

possibilidade de externalizar a compreensão e organização cognitiva dos indivíduos, de 

maneira única, ultrapassando processos tradicionais de mera reprodução de conceitos e 

definições. 

 

Categoria C- Práticas avaliativas a partir de MC 

 

Os MC podem ser significativos recursos didáticos para demonstrar relações 

estabelecidas no processo de aprendizagem. Nesta categoria foram agrupadas as teses cuja 

forma de utilização dos mapas conceituais concentrou-se na avaliação da aprendizagem, o que 

representou para esse estudo 31,82% da amostra analisada. 

Segundo Alves Silveira et al. (2018) “os MC oportunizam o monitoramento de uma 

construção conceitual que envolve a interação entre os subsunçores com os novos conceitos a 

serem aprendidos”. Esse aspecto pode oferecer ao professor importantes elementos de 

avaliação e acompanhamento da evolução conceitual, sendo um parâmetro regulador e 

norteador para o desenvolvimento de sua prática (SOUZA, 2017). 

Nesse sentido, as pesquisas 4 e 17 narram investigações em que foram desenvolvidos 

MC em etapas iniciais e finais, comparando a aprendizagem revelada por esse recurso. Na 

pesquisa 4 investigou-se as formas de relacionamento dos conceitos estudados, de acordo com 
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a teoria de Ausubel, procurando indicativos de ocorrência de aprendizagem significativa e na 

pesquisa 17 observou-se evolução dos níveis hierárquicos dos mapas conceituais. 

As mudanças conceituais apresentadas por Novak e Gowin (1984) são um diferencial 

dos MC por permitirem a visualização de uma reorganização cognitiva verificada no processo 

de aprendizagem. Pivatto et al. (2014, p. 125) destacam ainda que “por meio da observação 

nos mapas construídos pelos estudantes, o professor poderá identificar seus conhecimentos 

prévios, bem como alterações em sua estrutura cognitiva e, portanto, mudanças nos mapas”. 

Como forma de avaliação de conceitos prévios e/ou domínio conceitual destacam-se 

as pesquisa 5, 9, 15, 16, 23, 31, 34, 36, 39 e 42. Nelas as estratégias para verificação dos 

processos vivenciados ocorreram por meio dos MC tendo em vista que este recurso permite 

que os sujeitos das pesquisas possam “explicitar as idiossincrasias dos seus modelos mentais, 

exigindo um modelo de avaliação mais elaborado” (CORREIA et al., 2009).  

As pesquisas 5, 16, 34, 36 e 39 descrevem estudos voltados a aprendizagem de alunos 

do ensino médio, em que os pesquisadores envolvidos buscaram indícios da aprendizagem 

significativa, por meio da reorganização e ressignificação dos conceitos. Tendo em vista esse 

enfoque, é possível perceber a utilização de MC como uma alternativa a formas tradicionais 

de avaliação para a educação básica. 

As teses identificadas como 9, 23 e 42 os MC foram usados como instrumento 

didático de acompanhamento da aprendizagem ao longo da aplicação de uma sequência 

didática e unidades de ensino. Já a pesquisa 31 revelou o uso dos mapas numa abordagem de 

levantamento de concepções de ensino por parte de professores. A análise das pesquisas 

alocadas nessa categoria permite identificar que MC podem ser utilizados de diferentes 

maneiras, quando definidos como instrumento de avaliação.  

De modo geral, a forma de avaliação dos mapas para este grupo de teses foi 

qualitativa, considerando que as relações expressas pelo instrumento revelam a subjetividade 

dos mapeadores. Os aspectos de classificação dos mapas, de acordo com os estabelecidos por 

Novak e Gowin (1984) foram considerados na pesquisa 23, na qual se atribui valores para 

relações explicitadas nos mapas de modo único para essa categoria. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do levantamento bibliográfico realizado por meio de buscas à pesquisas 

relacionadas aos mapas conceituais no Catálogo de Teses e Dissertações CAPES foi possível 

identificar um número significativo de trabalho ao longo das últimas décadas. 
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Mesmo considerando o caráter de ineditismo buscado pelas pesquisas de doutorado, 

foi possível estabelecer alguns parâmetros para as pesquisas desenvolvidas sobre esse tema no 

contexto educacional brasileiro. 

Verificou-se que em sua maioria são desenvolvidas nas etapas finais da educação 

básica e ensino superior. Muitas dessas voltadas ao desenvolvimento de conceitos específicos 

para uma área de ensino e também na formação de professores. 

As perspectivas abordadas sobre o uso do recurso demonstraram certa amplitude, 

sobretudo em pesquisas aplicaram o mapeamento como prática de ensino, seja no 

levantamento, acompanhamento e desenvolvimento da aprendizagem; como também na 

coleta de dados de pesquisa e avaliação. 

A partir desse levantamento, identificam-se algumas tendências na utilização do 

recurso desenvolvido por Joseph Novak para externalizar a associação entre os conceitos 

presentes idiossincraticamente nas estruturas cognitivas.  

Porém, foi possível verificar lacunas e  áreas ainda pouco estudadas em relação ao 

mapeamento conceitual que oportunizam novas pesquisa sobre o tema, ampliando as 

investigações para outros níveis de ensino como por exemplo as etapas iniciais da educação 

básica, bem como sua utilização como práticas de organização curricular, áreas de 

conhecimento ligadas às ciências humanas e ainda como oportunidade para a inter e 

transdisciplinaridade de currículo escolar. 
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Apêndice 1 – Extrato da busca a teses obtidas junto a Catálogo de Teses e Dissertações 

da CAPES em out-nov/2018 

 

1. MAGALHÃES, André Ricardo. Mapas conceituais digitais como estratégia para o desenvolvimento da 

meta cognição no estudo de funções.01/01/2009 235 f. Doutorado em EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

Instituição de Ensino: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO, SÃO PAULO 

Biblioteca Depositária: PUC/SP. 

 

2. MOREIRA, Stefanie Merker. ENTRE O PENSAR SER, O PENSAR E O SER: UM ESTUDO SOBRE A 

PRÉ-DISPOSIÇÃO DE PROFESSORES PROSPECTIVOS À SUBVERSÃO.' 01/05/2011 284 f. 

Doutorado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS, São 

Leopoldo Biblioteca Depositária: Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. 

 

3. PALHACI, Talitha Placido. Conceitos ecológicos estruturantes – investigando o pensamento de futuros 

professores de Ciências Biológicas' 07/08/2015 319 f. Doutorado em EDUCAÇÃO PARA A CIÊNCIA 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/BAURU, Bauru 

Biblioteca Depositária: Divisão Técnica de Biblioteca e Documentação – UNESP. 

 

4. FALCAO, Pedro Henrique De Barros. APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NA DISCIPLINA DE 

METODOLOGIA CIENTÍFICA' 21/03/2014 197 f. Doutorado em ENSINO, FILOSOFIA E HISTÓRIA DAS 

CIÊNCIAS Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, Salvador Biblioteca Depositária: 

Reitor Macedo Costa. 

 

5. PINTO, Beatriz Pinheiro. A utilização do recurso BLOG para desenvolver estratégicas pedagógicas nas 

aulas de Biologia: uma experiência em sala de aula para promover uma aprendizagem significativa dos 

impactos ambientais provenientes da geração de energia elétrica' 15/08/2014 111 f. Doutorado em ENSINO 

DE CIÊNCIAS Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL, São Paulo Biblioteca 

Depositária: Haddock Lobo Neto. 

 

6. MEIRA, Samuel Souza. APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E ASSIMILAÇÃO OBLITERADORA: 

UM ESTUDO COM CONCEITOS DE CÁLCULO' 18/09/2015 165 f. Doutorado em EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA Instituição de Ensino: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO, São 

Paulo Biblioteca Depositária: Biblioteca principal da PUCSP: Biblioteca Nadir Gouvêa Kfouri. 

 

7. SILVA, Lislie Lopes Vidal. A elaboração de mapas conceituais como uma estratégia de ensino - 

aprendizagem: Uma avaliação' 21/11/2017 140 f. Doutorado em PSICOLOGIA ESCOLAR E DO 

DESENVOLVIMENTO HUMANO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, São Paulo 

Biblioteca Depositária: Biblioteca Dante Moreira Leite, Instituto de Psicologia. 

 

8. BALDISSERA, José Alberto. O ENSINO E A APRENDIZAGEM EM HISTÓRIA E OS MAPAS 

CONCEITUAIS' 01/01/1997 339 f. Doutorado em EDUCACAO Instituição de Ensino: PONTIFÍCIA 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL, Porto Alegre Biblioteca Depositária: 

BIBLIOTECA CENTRAL DA PUCRS.  

 

9. CARGNIN, Claudete. ENSINO E APRENDIZAGEM DA INTEGRAL DE RIEMANN DE FUNÇÕES 

DE UMA VARIÁVEL REAL: possibilidades de articulação da utilização de Mapas Conceituais com a 

teoria dos Registros de Representações Semióticas' 25/07/2013 416 f. Doutorado em EDUCAÇÃO PARA A 

CIÊNCIA E A MATEMÁTICA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, 

Maringá Biblioteca Depositária: Biblioteca Central da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ. 

 

10. BEBER, Silvia Zamberlan Costa. Aprendizagem Significativa, mapas conceituais e saberes populares: 

referencial teórico e metodológico para o ensino de conceitos químicos' 06/03/2018 391 f. Doutorado em 

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS QUÌMICA DA VIDA E SAÚDE ( UFSM - FURG) Instituição de Ensino: 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, Porto Alegre Biblioteca Depositária: Instituto de 

Ciências Básicas da Saúde. 

 

11. AGUIAR, Joana Guilares de. Mapas conceituais como material instrucional de Química: estratégias que 

minimizam a desorientação do aluno e potencializam a aprendizagem de conceitos científicos' 04/04/2018 
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206 f. Doutorado em ENSINO DE CIÊNCIAS (MODALIDADES FÍSICA, QUÍMICA E BIOLOGIA) 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, São Paulo Biblioteca Depositária: Biblioteca do 

Instituto de Física da Universidade de São Paulo. 

 

12. BERNARDELLI, Marlize Spagolla. A interdisciplinaridade educativa na contextualização do conceito 

de transformação química em um curso de ciências biológicas.' 11/12/2014   f. Doutorado em ENSINO DE 

CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

LONDRINA, Londrina Biblioteca Depositária: Biblioteca Digital da Universidade Estadual de Londrina. 

 

13. SHITSUKA, Ricardo. Proposta de reestruturação de matrizes curriculares por meio de cobertura 

conceitual : um estudo de caso para disciplinas de matemática em um curso de graduação em engenharia 

mecânica' 01/06/2011 218 f. Doutorado em ENSINO DE CIÊNCIAS Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE 

CRUZEIRO DO SUL, SÃO PAULO Biblioteca Depositária: Haddock Lobo Neto  

 

14. ROLIM, Maria Regina Laginha Barreiros. O Ensino de Matemática Financeira por meio da criação de 

objetos de aprendizagem' 28/03/2014 230 f. Doutorado em ENSINO DE CIÊNCIAS Instituição de Ensino: 

UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL, São Paulo Biblioteca Depositária: Haddock Lobo Neto. 

 

15. ALEGRO, Regina Célia. Conhecimento prévio e aprendizagem significativa de conceitos históricos no 

Ensino Médio' 01/02/2008 239 f. Doutorado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE 

EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/MARILIA, Marília Biblioteca Depositária: UNIVERSIDADE 

ESTADUAL PAULISTA – MARÍLIA. 

 

16. KLEIN, Tania Aparecida da Silva. Perspectiva Semiótica sobre o uso de Imagens na Construção do 

Conceito de Biotecnologia no Ensino Médio.' 01/06/2011 200 f. Doutorado em ENSINO DE CIÊNCIAS E 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 

LONDRINA Biblioteca Depositária: Biblioteca Central da Universidade Estadual de Londrina. 

 

17. RIBEIRO, Tiago Nery. O ensino de razões trigonométricas no triângulo retângulo a partir de situações 

aplicadas à Física: um estudo baseado nas Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS)' 

24/02/2015 213 f. Doutorado em EDUCAÇÃO MATEMÁTICA Instituição de Ensino: Universidade 

Anhanguera de São Paulo, São Paulo Biblioteca Depositária: UNIAN-SP MC. 

 

18. MANRIQUE, Ana Lúcia. PROCESSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM GEOMETRIA: 

MUDANÇAS EM CONCEPÇÕES E PRÁTICAS' 01/10/2003 169 f. Doutorado em EDUCAÇÃO 

(PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO) Instituição de Ensino: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 

SÃO PAULO, SÃO PAULO Biblioteca Depositária: BIBLIOTECA NADIR GOUVÊA KFOURI. 

 

19. MAIA, Angelica Araujo de Melo. EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA NO ENSINO MÉDIO: UMA 

APROXIMAÇAO DAS ARTICULAÇÕES DISCURSIVAS DE ALUNOS, DOCENTES E 

DOCUMENTOS CURRICULARES NO ÂMBITO DA SOCIOLOGIA' 18/02/2014 190 f. Doutorado em 

EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA/JOÃO PESSOA, João 

Pessoa Biblioteca Depositária: Biblioteca Central da UFPB. 

20. CZESZAK, Wanderlucy Angelica Alves Correa. A construção dos saberes dos professores e as 

contribuições do mapeamento conceitual' 01/04/2011 332 f. Doutorado em EDUCAÇÃO Instituição de 

Ensino: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, São Paulo Biblioteca Depositária: FEUSP. 

 

21. ALMEIDA, Caroline Medeiros Martins de. SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS ELETRÔNICAS COM 

FERRAMENTAS METACOGNITIVAS NO ENSINO SUPERIOR DO BRASIL E PORTUGAL: 

CONSTRUÇÃO E AVALIAÇÃO' 18/07/2018 175 f. Doutorado em ENSINO DE CIÊNCIAS E 

MATEMÁTICA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL, Canoas Biblioteca 

Depositária: Martin Lutero.  

 

22. SILVA, Marcilio Farias da. ESTUDO DA APRENDIZAGEM SOBRE VARIABILIDADE 

ESTATÍSTICA: UMA EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO COM FUTUROS PROFESSORES DOS 

ANOS INICIAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA' 27/09/2017 147 f. Doutorado em EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA Instituição de Ensino: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO, São 

Paulo Biblioteca Depositária: Biblioteca Nadir Gouvêa Kfouri. 

 



Caminhos da Educação Matemática em Revista/Online, v. 10, n. 1, 2020 – ISSN 2358-4750 

22 

23. ROSA, Rosane Terezinha Nascimento da. Do gene á proteína: Explorando o GenBank com alunos do 

ensino médio.' 01/06/2011 170 f. Doutorado em EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS QUÌMICA DA VIDA E SAÚDE 

( UFSM - FURG) Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, PORTO 

ALEGRE Biblioteca Depositária: BIBLIOTECA CENTRAL - UFSM  

 

24. SILVA, Jonas Cegelka da. Abordagem interdisciplinar no ensino da física térmica em um curso técnico 

em edificações a partir da construção de um forno solar' 09/10/2018. Doutorado em EDUCAÇÃO EM 

CIÊNCIAS QUÌMICA DA VIDA E SAÚDE ( UFSM - FURG) Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SANTA MARIA, Porto Alegre. 

 

25. MOTTA, Marcelo Souza. O Estágio Supervisionado na Formação Inicial do Professor de Matemática 

no Contexto das Tecnologias Educacionais' 01/03/2012 353 f. Doutorado em ENSINO DE CIÊNCIAS 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL, SÃO PAULO Biblioteca Depositária: Haddock 

Lobo Neto. 

 

26.TINTI, Douglas da Silva. APRENDIZAGENS DOCENTES SITUADAS EM UMA COMUNIDADE DE 

PRÁTICA CONSTITUÍDA A PARTIR DO OBEDUC' 07/10/2016 260 f. Doutorado em EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA Instituição de Ensino: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO, São 

Paulo Biblioteca Depositária: Biblioteca Nadir Gouvêa Kfouri. 

  

27. SILVA, Miriades Augusto da. UM ESTUDO SOBRE ARGUMENTAÇÃO E ALFABETIZAÇÃO 

CIENTÍFICA COM BOLSISTAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR DO PROGRAMA SOCIAL 

DE EDUCAÇÃO, VOCAÇÃO E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA 

BAHIA' 01/09/2014 157 f. Doutorado em ENSINO, FILOSOFIA E HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS Instituição de 

Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, Salvador Biblioteca Depositária: Reitor Macedo Costa. 

 

28 JUNQUEIRA, Sonia Maria da Silva. Experiências de estudantes na construção do conhecimento de 

derivada em aulas de cálculo 1' 15/08/2014 213 f. Doutorado em EDUCAÇÃO MATEMÁTICA Instituição de 

Ensino: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO, São Paulo Biblioteca Depositária: 

PUC/SP . 

 

29. MILANI, Maisa Lucia Cacita. Investigação acerca do ensino de geometria analítica numa abordagem 

baseada em vídeos' 07/03/2018 127 f. Doutorado em EDUCAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A MATEMÁTICA 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, Maringá Biblioteca Depositária: 

Biblioteca Central da Universidade Estadual de Maringá . 

 

30. SILVA, Andre Luis Silva da. A formação de um professor de ciências pesquisador a partir de seu 

saber/fazer pedagógico' 29/09/2014 301 f. Doutorado em EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS QUÌMICA DA VIDA 

E SAÚDE ( UFSM - FURG) Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, 

Porto Alegre Biblioteca Depositária: Instituto de Ciencias Básicas da Saúde. 

 

31. NASCIMENTO, Nubia Costa. A APRENDIZAGEM DE UM TEMA QUE GERA CONFLITO ENTRE 

CIÊNCIA E CRENÇA: UMA INVESTIGAÇÃO COM ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 

TÉCNICO.' 20/09/2017 250 f. Doutorado em ENSINO, FILOSOFIA E HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, Salvador Biblioteca Depositária: Reitor 

Macedo Costa. 

 

32.AREND, Felipe Lohmann. Um estudo sobre as cobre as contribuições da disciplina "Observações de 

Aves" no processo de ensino e aprendizagem em biologia' 23/02/2017 126 f. Doutorado em EDUCAÇÃO EM 

CIÊNCIAS QUÌMICA DA VIDA E SAÚDE ( UFSM - FURG) Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, Porto Alegre Biblioteca Depositária: instituto de ciências básicas da 

saúde. 

 

33. MARIN, Fátima Aparecida Dias Gomes. O ENSINO DE GEOGRAFIA FUNDAMENTADO NA 

TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA AUSUBELIANA: RELATO DE INTERVENÇÃO 

COM ALUNOS DO 2º CICLO.' 01/06/2000 311 f. Doutorado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: 

UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO, SÃO PAULO Biblioteca Depositária: 

UNESP/MARÍLIA  

 



Caminhos da Educação Matemática em Revista/Online, v. 10, n. 1, 2020 – ISSN 2358-4750 

23 

34.CALHEIRO, Lisiane Barcellos. AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA RADIAÇÃO NO CONTEXTO 

DO ENSINO MÉDIO E A SUA ARTICULAÇÃO COM OS CAMPOS CONCEITUAIS DE 

VERGNAUD ' 27/02/2018 228 f. Doutorado em EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS QUÌMICA DA VIDA E 

SAÚDE ( UFSM - FURG) Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, 

Porto Alegre Biblioteca Depositária: Instituto de Ciências Básicas da Saúde. 

35.MOTOKANE, Marcelo Tadeu. Educação e biodiversidade: elementos do processo de produção de 

materiais pedagógicos' 01/04/2005 173 f. Doutorado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, São Paulo Biblioteca Depositária: FEUSP . 

 

36.NUNES, Eliana dos Reis. Ensino de conceitos físicos no ensino médio e as contribuições dos objetos de 

aprendizagem' 01/04/2011 300 f. Doutorado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE 

SÃO PAULO, São Paulo Biblioteca Depositária: FEUSP  

 

37. 

PEREIRA, Sandra Maria Borba. O ATO PEDAGÓGICO COMO ATO GNOSIOLÓGICO EM PAULO 

FREIRE: ENSINAR COMO UMA AVENTURA CRIADORA.' 01/12/2010 186 f. Doutorado em 

EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, NATAL 

Biblioteca Depositária: BIBLIOTECA ZILA MAMEDE, BIBLIOTECA DIGITAL/UFRN  

 

38. FREITAS, Ladjane Pereira da Silva Rufino de. O MÉTODO DE ESTUDO DE CASOS MEDIADO 

PELA SALA DE AULA INVERTIDA PARA POTENCIALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA 

AUTONOMIA DA APRENDIZAGEM DURANTE O PROCESSO FORMATIVO DE FUTUROS 

PROFESSORES DE QUÍMICA' 22/02/2018 272 f. Doutorado em ENSINO DAS CIÊNCIAS Instituição de 

Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO, Recife . 

 

39. ARAUJO, Joeliza Nunes. APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE BOTÂNICA EM 

LABORATÓRIOS VIVO' 24/11/2014 229 f. Doutorado em EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

- UFMT - UFPA - UEA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, Cuiabá 

Biblioteca Depositária: Biblioteca Central UFMT; PPGECEM; Biblioteca do Instituto de Educação Matemática 

e Científica/UFPA; Biblioteca da Escola Normal Superior UEA. 

 

40. REZENDE, Wanderley Moura. O Ensino de Cálculo: Dificuldades de Natureza Epistemológica' 

01/06/2003 1 f. Doutorado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, São 

Paulo Biblioteca Depositária: FEUSP. 

 

41.CORDEIRO, Marines Domingues. CIÊNCIA E VALORES NA HISTÓRIA DA FISSÃO NUCLEAR: 

POTENCIALIDADES PARA A EDUCAÇÃO CIENTÍFICA' 26/02/2016 230 f. Doutorado em 

EDUCAÇÃO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SANTA CATARINA, Florianópolis Biblioteca Depositária: Biblioteca Universitária UFSC. 

 

42. JUNQUEIRA, Marianna Meirelles. Um estudo sobre o tema interações intermoleculares no contexto da 

disciplina de química geral: a necessidade da superação de uma abordagem classificatória para uma 

abordagem molecular' 18/08/2017 275 f. Doutorado em ENSINO DE CIÊNCIAS (MODALIDADES FÍSICA, 

QUÍMICA E BIOLOGIA) Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, São Paulo Biblioteca 

Depositária: Instituto de Física. 

 

43. MOREIRA, Wagner Alves. Desenvolvimento do conhecimento pedagógico do conteúdo para 

argumentação (PCKarg) de um professor de química recém formado ' 09/03/2015   f. Doutorado em 

ENSINO DE CIÊNCIAS (MODALIDADES FÍSICA, QUÍMICA E BIOLOGIA) Instituição de Ensino: 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. 

 

44. PINTO, Gabriela Ribeiro Peixoto Rezende. Disciplinas humanísticas na formação do engenheiro: fatores 

de resistência dos estudantes e estratégia educacional para a sua motivação.' 01/05/2010 268 f. Doutorado 

em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, SALVADOR. 



Caminhos da Educação Matemática em Revista/Online, v. 10, n. 1, 2020 – ISSN 2358-4750 

24 

OS MAPAS CONCEITUAIS COMO INOVAÇÃO PEDAGÓGICA NA 

FORMAÇÃO ACADÊMICO-PROFISSIONAL NO CURSO DE 

CIÊNCIAS DA NATUREZA – LICENCIATURA 

 

Carla Beatriz Spohr1 

Elena Maria Billig Mello2 

Raquel Ruppenthal3 

 

Resumo: Este trabalho, com foco no uso de mapas conceituais (MCs) como ferramenta 

pedagógica inovadora, caracteriza-se como pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória, com 

a seguinte problemática: de que maneira os MCs podem ser inseridos como inovação na 

formação acadêmico-profissional na Licenciatura Ciências da Natureza? Assim, objetivou-se 

descrever/relatar as percepções e conhecimentos de acadêmicos sobre os mapas conceituais, 

analisar o uso dessa ferramenta pedagógica nas atividades teórico-prática e as percepções 

discentes relativas ao mapa conceitual a luz do referencial teórico-epistemológico dessa 

proposta a fim de compreender como se dá a utilização de MCs durante a graduação gerando 

ações no sentido de melhorar esse processo. Este estudo de caso foi desenvolvido com uma 

turma do 6° semestre do Curso de Ciências da Natureza da Universidade Federal do Pampa. 

Para coleta de dados, utilizou-se questionário semiestruturado e elaboração de MCs. A análise 

dos dados deu-se por meio da Análise de Conteúdo. A fundamentação teórica abordou conceitos 

relevantes para a formação acadêmico-profissional de professores de Ciências da Natureza com 

o trabalho com mapas conceituais e seu potencial inovador. Como resultados, percebeu-se que 

os discentes conseguiram sistematizar informações dos documentários trabalhados na 

elaboração de MCs, sendo necessário refazerem os mesmos, a partir do uso de conexões, que 

possibilitou novos conceitos. Apesar de algumas limitações na pesquisa, os discentes 

compreenderam os MCs como ferramenta pedagógica e sua aplicabilidade na prática docente. 

Este trabalho poderá favorecer a qualificação do processo ensino-aprendizagem com o uso de 

MCs como inovação pedagógica na formação de professores. 

 

Palavras-chave: Formação de Professores, Mapa Conceitual, Inovação Pedagógica. 

 

CONCEPT MAPS AS A PEDAGOGICAL INNOVATION IN THE 

ACADEMIC-PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN A NATURAL 

SCIENCE COURSE – LICENCIATE 

 

Abstract: This work, focusing on the use of concept maps (CM) as an innovative pedagogical 

tool, is characterized as qualitative, descriptive and exploratory research. We seek 

understanding of how CM can be included as an innovation in the academic-professional 
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development considering a Natural Science undergraduate course. The objectives were: to 

describe/report the perceptions and conceptions of undergraduate students about the CM, to 

analyze the use of this pedagogical tool in the theoretical-practical activities and to analyze the 

student perceptions related to the CM. For this purpose, we considered theoretical-

epistemological references for the proposal to understand how CM has been used during the 

undergraduate course, generating actions to improve this process. This case study was 

conducted with students from the 6th semester of Federal University of Pampa’s Natural Science 

Course. A semi-structured questionnaire and CM elaboration were used in data collection. Data 

analysis was performed through the Content Analysis technique. The theoretical framework 

considered some concepts relevant to the academic-professional development of Natural 

Sciences preservice teachers working with CM and their innovative feature. The results showed 

that the students were able to summarize information from the documentaries during CM 

elaboration, requiring them to redone the CM by using new connections and concepts. Despite 

some research limitations, the students understood the CM as a pedagogical tool and its 

applicability for teaching practice. This work may foster the development of the teaching-

learning process with the use of CM as a pedagogical innovation in teacher education. 

 

Keywords: Teachers’ Training, Concept Map, Pedagogical Innovation. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Diversas pesquisas e propostas educacionais utilizam os mapas conceituais (MCs) como 

estratégias de organização da aprendizagem ou como instrumentos de avaliação. Para Moreira 

(2010, p. 1), os mapas conceituais “podem ser muito úteis na facilitação da aprendizagem 

significativa em situação formal de ensino, presencial ou à distância, na avaliação da 

aprendizagem e na análise conceitual da matéria de ensino”. 

Reconhecendo a importância dos MCs como ferramenta de aprendizagem e 

organização, é necessário observar como os mesmos são utilizados por estudantes de cursos de 

licenciatura, uma vez que é o período em que ocorre a preparação para as futuras práticas 

pedagógicas. Considerando a necessidade de inovar as práticas educativas, inclusive em relação 

à graduação, notou-se a possibilidade de utilização de mapas conceituais como ferramenta 

organizadora dos Três Momentos Pedagógicos (DELIZOICOV, ANGOTTI, PERNAMBUCO, 

2011) como estratégia de inovação.  Nesse contexto, o problema que originou o presente 

trabalho foi: De que maneira a inserção de MCs favorece a inovação na formação acadêmico-

profissional na Licenciatura Ciências da Natureza?  

Assim, para que possíveis soluções possam ser propostas ao problema, objetivou-se: (a) 

descrever/relatar as percepções e conhecimentos de acadêmicos da Licenciatura Ciências da 

Natureza sobre os MCs, (b) analisar o uso dessa ferramenta pedagógica nas atividades teórico-

práticas nesse curso de licenciatura; (c) analisar as percepções discentes relativas aos MCs à 
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luz do referencial teórico-epistemológico dessa proposta; para (d) compreender como se dá a 

utilização de MCs durante a graduação, a fim de gerar ações no sentido de melhorar esse 

processo.  

 

MAPAS CONCEITUAIS (MCS) NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS 

DA NATUREZA 

 

A proposta do desenvolvimento de MCs está fundamentada na Teoria da Aprendizagem 

Significativa/ teoria cognitiva de aprendizagem de Ausubel (1968). Trata-se de uma estratégia 

descrita por John Novak (NOVAK; GOWIN, 1996; 1998) e colaboradores na Universidade de 

Cornell, Estados Unidos, em meados da década de setenta (MOREIRA, 2005). No Brasil o uso 

de MCs surge na década de oitenta, em trabalhos realizados por Moreira e Masini (1982), 

Moreira (1983), Valadares e Moreira (2009), Moreira (2011), entre outros. Essa estratégia de 

ensino vem sendo utilizada com êxito por professores e pesquisadores de todas as áreas, em 

especial para o processo ensino-aprendizagem de Ciências da Natureza.  

Para essa revisão bibliográfica, buscamos trabalhos realizados a partir do uso de MCs 

na formação docente na área de Ciências da Natureza, a fim de apresentar os trabalhos 

considerados significativos para esta pesquisa e, portanto, a mesma não deve ser considerada 

definitiva. Consultamos artigos publicados entre os anos de 2014 e 2019, sendo que a busca 

ocorreu em três bases de dados: Scientific Electronic Library Online (Scielo), Portal de 

Periódicos da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e 

Google Acadêmico. Procurou-se trabalhos que abordassem o uso de MCs na formação inicial 

docente em Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia).  Selecionou-se um total de seis 

(06) trabalhos publicados, que podem ser agrupados em dois eixos temáticos: discussões e 

sistematização do conhecimento; e indícios de aprendizagem significativa.  

 

Discussões e sistematização do conhecimento 

 

Para o eixo temático “discussões e sistematização do conhecimento” destacam-se três 

(03) trabalhos que oportunizam a reflexão sobre o uso de MCs na formação de professores: 

Lourenço, Abib e Murillo (2016), Barro, Baffa e Queiroz (2014) e Bego (2016).  

Lourenço, Abib e Murillo (2016) apresentam um estudo que investiga a formação inicial 

docente em um curso de Licenciatura em Química. O foco da pesquisa foi o desenvolvimento 

de saberes de argumentação docente mobilizados ou desenvolvidos durante os momentos 
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reflexivos na realização do estágio supervisionado. Os autores relatam a utilização de MCs em 

um curso de formação inicial no intuito de sintetizar e sistematizar as concepções dos 

licenciandos a respeito da importância da argumentação em sala de aula. A estratégia utilizada 

possibilitou a troca de experiências e discussões sobre a temática pré-estabelecida. 

O trabalho de Barro, Baffa e Queiroz (2014) apresenta a implementação de um blog 

visando a compreensão dos processos de ensino e aprendizagem de Química. Para refletir os 

conteúdos específicos de Química, os MCs foram utilizados como estratégia de sistematização 

do conhecimento e relações entre conceitos. Esses MCs alimentaram o blog, que funcionou 

como espaço para reflexão crítica dos alunos, de forma individual e coletiva, sobre os conteúdos 

da disciplina a partir dos ensaios. Essa proposição foi efetivada na disciplina de Prática do 

Ensino de Química, em um curso de licenciatura em Ciências Exatas. 

Bego (2016) aponta que a formação inicial deve oportunizar um saber fazer prático 

racional com fundamentação teórica, o que possibilita o sujeito agir em situações complexas de 

ensino. O contexto da investigação se insere no desenvolvimento das disciplinas obrigatórias 

de instrumentação para o Ensino de Química e Estágio Curricular Supervisionado V para as 

turmas de um curso de licenciatura em Química. Na circunstância apresentada se propõe aos 

acadêmicos o desenvolvimento de Unidade Didática Multiestratégica (UDM), que prevê a 

integração organizada e sequenciada de um conjunto de estratégias didáticas, de acordo com os 

objetivos de aprendizagem inicialmente definidos e determinados. A metodologia de 

implementação envolve três etapas: planejamento da UDM, intervenção didático-pedagógica 

nas escolas e reflexão crítica a partir da intervenção, possibilitando o replanejamento da UDM. 

No período destinado à primeira etapa, ou seja, no planejamento da UDM são identificados os 

conteúdos a serem trabalhados e, a partir desses, propõe-se a elaboração de mapas conceituais 

para que os conceitos e suas relações sejam explicitados. 

O trabalho desses autores aponta êxito no uso de MCs como estratégia didática, seja 

para promover reflexão por parte dos professores em formação inicial, ou para fixação e 

sistematização de conteúdos científicos específicos ou dos conhecimentos do próprio fazer 

docente em disciplinas de estágio supervisionado. 

 

Indícios de Aprendizagem Significativa 

 

Para o eixo “Indícios de Aprendizagem Significativa”, apresentam-se três (03) 

pesquisas de autores que utilizam MCs como estratégia para averiguar evidências de 

aprendizagem significativa de conceitos específicos em física e química em cursos de formação 
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docente. Rocha e Spohr (2016), Farias (2017) e Silveira et al. (2018) ressaltam a relevância do 

uso dessa estratégia de ensino. 

Rocha e Spohr (2016) analisam MCs construídos por vinte alunos, no início e ao final 

da componente curricular Eletromagnetismo, em um curso de Ciências da Natureza – 

Licenciatura. O componente curricular foi ministrado em cunho teórico e prático, no qual os 

participantes eram em sua maioria, acadêmicos do oitavo semestre do curso. A análise dos 

mapas, nas duas fases do curso, indica progresso significativo por parte da maioria dos 

acadêmicos, o que possibilitou verificar a progressividade de organização conceitual e indícios 

de aprendizagem significativa. 

Farias (2017) relata o uso de MCs para acompanhar o aprendizado da Teoria Estrutural 

em Química Orgânica. O contexto de aplicação da pesquisa ocorreu em cursos de Química 

Industrial, Bacharelado e Licenciatura em Química. Os resultados mostram a eficácia do uso 

de MCs como estratégia de ensino-aprendizagem de conceitos subsunçores necessários para a 

aprendizagem das reações de transformação e reatividade dos compostos orgânicos. Com o 

objetivo de oferecer subsídios aos alunos na construção dos mapas, inicialmente foi discutida a 

importância da aprendizagem dos conteúdos científicos que serviram de subsunçores para os 

conteúdos subsequentes. Em seguida, foi apresentado aos acadêmicos a Teoria da 

Aprendizagem Significativa, cujo embasamento teórico justifica o uso da ferramenta Mapa 

MCs e sua forma de construí-los. Os mapas não foram avaliados, porém através do 

acompanhamento por parte da professora foi possível identificar a apreensão dos conteúdos 

pelos alunos. O autor ressalta que na turma dos licenciandos em química, a utilização dessa 

estratégia de ensino pode funcionar como incentivo para uso em sua prática docente futura. 

Silveira et al. (2018) analisam a importância do uso de MCs como instrumento 

avaliativo no processo ensino-aprendizagem de Química segundo o contexto da Aprendizagem 

Significativa. Concluem que os MCs podem contribuir para a compreensão do conhecimento 

científico e se constituem como um instrumento potencializador da Aprendizagem 

Significativa. Indicam o uso de MCs como estratégia didática que possibilita a hierarquização 

e compreensão dos assuntos abordados pelos estudantes. Apontam o uso de MCs como 

instrumento avaliativo satisfatório por apresentar claramente conflitos cognitivos, dificuldades 

e, quando confrontados e discutidos, mostram avanços na compreensão do saber científico. 

Os três autores referenciados apontam resultados significativos no que diz respeito à 

análise dos MCs produzidos pelos futuros professores. As investigações indicam evidências de 

aprendizagem significativa por parte da maioria dos sujeitos participantes. Considerando os 

relatos trabalhos descritos anteriormente, percebe-se a potencialidade da utilização de MCs nas 
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licenciaturas. Observa-se que a utilização de MCs como ferramenta de organização e 

sistematização é comum nesses cursos. Nesse sentido, entendemos que a proposição de MCs 

pode ir além da sistematização de informações, alcançando um papel de ferramenta de 

planejamento de atividades pedagógicas. Assim, propõe-se a utilização de MCs como 

ferramenta pedagógica inovadora no curso de Ciências da Natureza - Licenciatura, com base 

no referencial teórico descrito na sequência. 

 

Mapas Conceituais (MCs) 

 

Entende-se que o processo de aprendizagem ocorre em um período de tempo que pode 

durar a vida toda e possibilita ao sujeito interferir na sociedade de forma adequada (COSTA 

FILHO, 2015). De acordo com o autor, definir a aprendizagem apenas como processo de 

repetição daquilo que já está feito desqualifica o indivíduo, pois desconsidera a interação do 

sujeito aprendente com a sociedade na qual o mesmo já está inserido. Na aprendizagem 

mecânica, puramente memorística, repetitiva, o novo conhecimento é incorporado de forma 

arbitrária e sem relação entre o que está sendo aprendido com aquilo que já se sabe (AUSUBEL, 

1968). Tavares (2010) explica que a aprendizagem mecânica, por ser volátil, empreende um 

esforço menor da parte do aprendiz, e o grau de retenção desse conhecimento a médio e longo 

prazo é insignificante. 

 O processo de ensino requer estratégias pedagógicas que contribuam com uma 

aprendizagem dinâmica, inclusive na formação de professores. Uma das possibilidades é a 

utilização adequada de estratégias de ensino diversificadas e dinâmicas, uma vez que permitem 

aos docentes o acompanhamento da evolução no domínio de um novo campo conceitual pelo 

discente (ROCHA; SPOHR, 2016). De acordo com Spohr, Garcia e Santarosa (2018), é durante 

o período de aprendizagem dos licenciandos que o conhecimento prévio começa a se fortalecer 

em função de situações propostas ao longo do Curso. Esse processo pode continuar acontecendo 

durante vários anos, o que significa que o sujeito continua em formação durante sua atividade 

profissional. Ou seja, a aprendizagem do fazer docente não ocorre apenas durante o período em 

que se encontra na universidade (SPOHR, GARCIA E SANTAROSA, 2018). Como no dizer 

de Mello e Salomão de Freitas (2019, p. 197), “[...] diferente de compreender a formação de 

professores(as) em processos denominados de ‘formação inicial’ e de ‘formação continuada’, 

posicionamo-nos pelo que o professor Diniz-Pereira [2008] designou ‘formação acadêmico-

profissional’, visando “promover práticas educativas realizadas entre professores(as) 

experientes e iniciantes, em parceria universidade e escola [...]”. 



Caminhos da Educação Matemática em Revista/Online, v. 10, n. 1, 2020 – ISSN 2358-4750 

30 

 Nesse sentido, a apresentação de estratégias didáticas, tais como a do mapeamento 

conceitual, é importante para que os sujeitos se apropriem de instrumentos que colaborem no 

processo formativo ao longo de toda vida profissional. Nesse sentido, os MCs parecem muito 

pertinentes. 

De acordo com Moreira (2005), MCs são diagramas de significados, de relações 

significativas e, se for o caso, de hierarquias conceituais. Os conceitos mais gerais e inclusivos 

podem ser apontados com cores diferenciadas das formas geométricas que os contêm, indicando 

princípios da diferenciação progressiva segundo critérios ausubelianos para construção de 

mapas conceituais. Para indicar conexão entre princípios, ponderação sobre similitudes e 

discordâncias, pode-se utilizar outra cor na figura geométrica, a fim de reconciliar diferenças 

reais ou aparentes. Os demais conceitos obedecem ao princípio da reconciliação integrativa, 

que indica a forma como os conceitos subordinados estão relacionados e assim, novos 

significados sejam indicados para os conceitos de ordem mais elevada na hierarquia 

(MOREIRA, 1992). 

O objetivo dos MCs não é classificar conceito, mas sim relacioná-los e hierarquizá-los. 

O autor alerta para não os confundir com mapas mentais livres, associacionistas que não se 

ocupam das relações entre os conceitos. Em estudos de Moreira e Buchtweitz (1993), o uso de 

MCs é indicado como estratégia facilitadora da Aprendizagem Significativa, uma vez que o seu 

uso pode ser feito de formas diversificadas, tais como instrumento avaliativo, indicador do 

progresso da construção do conhecimento, instrumento de análise do conteúdo curricular, como 

forma de organização e fácil apresentação, entre outras finalidades.  

No entanto, precisamos considerar que algumas dificuldades na construção de MCs 

pelos sujeitos também são apresentadas, conforme apontam Rocha e Spohr (2016).  Uma delas 

se refere ao uso adequado dos conectores, o que se evidencia na repetição das palavras de 

ligação ou a sua ausência, e assim impossibilita a demonstração clara das relações entre os 

conceitos apresentados. Moreira (2006) afirma não ser fácil encontrar uma palavra-chave que 

aponte de maneira significativa a conexão entre conceitos. Segundo o autor, os alunos tendem 

a utilizar verbos e proposições que sugerem relações muito pobres e desperdiçam o potencial 

oferecido nos mapas para a negociação de significados.  

A seguir, apresentam-se reflexões sobre a inovação pedagógica na formação de 

professores ao considerar que os mapas conceituais se constituem em estratégias com potencial 

inovador. 
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Inovação pedagógica e formação de professores 

 

Conforme Cunha (2018), inovação pedagógica se materializa pelo reconhecimento de 

formas alternativas de saberes e experiências e, dessa forma, as inovações se concretizam ao 

reconhecer formas alternativas de saberes e experiências, superando as dicotomias, tais como 

senso comum e conhecimento científico, teoria e prática, entre tanto outros. Assim, a inovação 

busca gerar novos conhecimentos através de práticas diferenciadas.   

Falar em inovação pedagógica não significa atrelar a prática às ferramentas modernas 

da informática e computação, mas organizar a ação por uma trajetória na qual todos os 

envolvidos sejam protagonistas (DIAS, 2013). Dessa forma, inovação pedagógica está 

vinculada com a prática realizada de forma crítica e reflexiva, produzindo um processo 

dinâmico, contextualizado e integrador e, portanto, precisa estar presente nos cursos de 

formação de professores (OLIVIERA; SILVA, 2011). 

Na formação acadêmico-profissional de professores (inicial e continuada) considera-se 

que os paradigmas educativos estão em constante transformação, no sentido colocado por Freire 

(2010, p. 39), que é “pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar 

a prática.”. Com isso justifica a necessidade de repensar a forma como a prática pedagógica é 

organizada, bem como a utilização de recursos e estratégias que demonstrem inovação.  

Um dos desafios na formação docente é construir princípios que permitam ao 

licenciando interagir com o assunto abordado em aula, observar as diferentes formas pelas quais 

pode-se orientar no processo ensino-aprendizagem para situações culturais mais amplas. Dessa 

forma, contribuir para tomar decisões fundamentadas e críticas em relação ao fazer pedagógico. 

De acordo com Carvalho e Gil-Pérez (2011), a preparação de um professor necessita de um 

currículo fundamentado além de meios para aplicação prática, ou seja, o “saber” e o “saber 

fazer”. Nesse sentido, vivenciar estratégias de ensino-aprendizagem inovadoras durante a 

formação inicial permite a aquisição de conhecimentos didáticos e pedagógicos que colaboram 

na formação acadêmico-profissional, contribuindo para “um processo que confira ao docente, 

conhecimentos, habilidades e atitudes para criar profissionais reflexivos e/ou investigadores” 

(IMBERNÓN, 2010, p. 41). 

A partir do referencial descrito, o presente trabalho visa descrever a utilização de MCs 

como estratégia e ferramenta pedagógica inovadora, em um curso de licenciatura em Ciências 

da Natureza, conforme descrição na sequência. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

O presente trabalho pode ser enquadrado como uma pesquisa qualitativa (FLICK, 2013) 

uma vez que a busca, coleta e análise de dados é vinculada à interpretação e à descrição dos 

fenômenos em estudo. Quanto aos objetivos, trata-se de pesquisa exploratória e descritiva 

(ANDRADE, 2009), uma vez que busca aprofundamento acerca da temática, além da descrição 

dos fenômenos em estudo com detalhamento, a fim de compartilhar os resultados com a 

comunidade acadêmica e profissional.   

Quanto à técnica, trata-se de um estudo de caso, realizado com uma turma do Curso de 

Ciências da Natureza - licenciatura, da Universidade Federal do Pampa, campus Uruguaiana, 

durante dois semestres letivos. A coleta de dados ocorreu mediante utilização de questionário 

semiestruturado (MARCONI; LAKATOS, 2003) e da elaboração de MCs como atividade 

proposta no componente curricular Educação e Saúde.  

A proposta didática foi organizada conforme os Três Momentos Pedagógicos 

(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011), cujo delineamento está sintetizado no 

quadro 1. A turma era formada por 26 acadêmicos, dos quais 13 consentiram participar das 

coletas de dados. Os demais estudantes realizaram as atividades, as quais não foram incluídas 

no corpus de análise deste trabalho. Ressalta-se que a proposta delineada ocorreu em uma aula 

com duração de 4 horas. 

 

Quadro 1 - Descrição da proposta didática apresentada de acordo com os três momentos 

pedagógicos 

Momento 

Pedagógico 

Contextualização da atividade e 

objetivos 

Estratégias/atividades 

propostas 

Problematização 

Inicial 

Compreender a validade da utilização de 

documentários como recurso didático para 

propor a contextualização e 

problematização de aulas de Ciências da 

Natureza, como estratégia de aproximação 

dos conteúdos científicos da realidade do 

aluno. 

Utilizar MCs para sistematizar as 

informações e problemas ofertados por 

documentários. 

1-Documentários 

a) O veneno está na mesa; 

b) Muito além do peso 

  

2-Discussão acerca dos 

documentários 

3-Escolher um dos 

documentários e elaborar uma 

síntese das informações com 

MCs, utilizando o 

CmapTools. 
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Organização do 

conhecimento 

Após socialização dos MCs conceituais da 

primeira etapa, analisar e discutir quais 

conteúdos ou temáticas do currículo de 

Ciências da Natureza poderiam ser 

abordados a partir do documentário. Nessa 

perspectiva, apresentar os MCs como 

ferramenta de organização de processos ou 

planejamentos.  

1-Diálogo e discussão 

2-Organizar um novo MC 

acrescentando os 

conhecimentos científicos que 

poderiam ser desenvolvidos a 

partir dos documentários 

3-Socialização dos MCs. 

Aplicação do 

conhecimento 

A formação inicial de professores demanda 

a proposição de estratégias de planejamento 

diversificadas. 

Considerando que o planejamento abarca 

conteúdos, objetivos e estratégias 

metodológicas, a terceira atividade 

objetivou a utilização de MCs como 

ferramenta de planejamento de uma 

atividade didática (aula, sequência didática, 

projeto ou outro).   

1-Refletir sobre a importância 

do planejamento e principais 

etapas do planejamento. 

2-A partir dos MCs 1 e 2, 

propor um planejamento de 

atividade didática utilizando 

MCs. 

3-Socialização dos produtos 

com a turma. 

4-Considerações sobre a 

proposta. 

Fonte: as autoras. 

 

Ressalta-se que antes de implementar a atividade do Quadro 1, relatou-se a importância 

do uso de MCs nos processos ensino-aprendizagem, bem como orientou-se a respeito do 

mapeamento conceitual, segundo o referencial ausubeliano adotado neste trabalho. 

Os dados obtidos com o questionário foram organizados com o software Atlas.ti4A 

análise se deu conforme Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011) e levou em conta as seguintes 

categorias a priori: inovação pedagógica; estratégia de estudo/organização; estratégia de 

aprendizagem.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES DO TRABALHO COM MCs COMO FERRAMENTA 

PEDAGÓGICA INOVADORA 

 

A utilização de MC nos cursos de formação de professores pode configurar-se como 

uma estratégia de estudo, organização e/ou avaliação da aprendizagem, a exemplo das pesquisas 

apresentadas na revisão de literatura dessa pesquisa. No entanto, os MCs também podem ser 

ferramentas interessantes para o planejamento. Nesse sentido, esse trabalho se propôs a 

descrever/relatar as percepções e conhecimentos de acadêmicos da Licenciatura Ciências da 

 
4 Atlas.ti é um programa de computador desenvolvido para análises qualitativas que serve como suporte para apoiar 

e facilitar a interpretação de texto (WALTER e BACH, 2015; ARIZA et.al 2015). 
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Natureza sobre os MCs; e analisar o uso dessa ferramenta pedagógica nas atividades teórico-

práticas de um componente curricular na perspectiva de utilizar MCs com um enfoque 

inovador: o planejamento. 

 

Percepções e conhecimentos com a ferramenta pedagógica MCs 

 

 É importante compreender as percepções e formas de utilização de MCs pelos 

acadêmicos antes de propor a utilização dessa ferramenta em contextos de planejamento de 

atividades pedagógicas. Assim, iniciou-se investigando o que os acadêmicos entendiam por 

MCs, cujos resultados estão descritos na Figura 1. Em geral, a produção de MCs é 

compreendida como uma estratégia de organização para os estudos (N=11), enquanto apenas 

dois acadêmicos (N = 2) apontam para os MCs como estratégia/instrumento de mediação na 

compreensão de conceitos. Nenhum aluno fez menção à utilização de MCs como ferramenta de 

planejamento. Esses resultados convergem com aquilo que está implícito na revisão de 

literatura feita para esse trabalho, no que diz respeito ao uso de MCs em cursos de formação 

docente, ou seja, é comum a proposição de mapa de conceitos como instrumento que facilita a 

organização e sistematização de conceitos. 

 

Figura 1 - Categorização relativa à utilização de MCs por alunos (N = 13) de uma turma do 

curso de Ciências da Natureza 

 

Fonte: as autoras. 
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Quando questionados sobre a utilização de MCs e situações de uso dos mesmos pelos 

acadêmicos, percebe-se a elaboração de MCs não é habitual, conforme tabela 1. Entre as 

possíveis razões, destacam-se as respostas de dois estudantes, que apontam para a “dificuldade 

em organizar as informações” (Código 4.1); bem como “dificuldades se não possuo (sic) a 

devida propriedade sobre o tema” (Código 4.9). A elaboração de MCs prescinde da 

compreensão e apropriação das informações para que os indivíduos percebam os conceitos-

chave, bem como suas relações e hierarquia conceitual. As dificuldades citadas pelos sujeitos 

dessa pesquisa indicam insegurança ao serem desafiados a indicar conceitos e relações que 

exigem certa compreensão de uma temática aberta e não particular. Isso se deve pelo fato de 

que os alunos estão adaptados a oferecer explicações a interpelações fechadas. 

 

Tabela 1 – Percepção quanto ao uso de MCs por alunos (N = 13) de uma turma do curso de Ciências 

da Natureza 

Sobre a utilização de MC Frequência de respostas 

Sim Não Às vezes 

Tu costumas usar MC? 15,4% 30,8% 53,8% 

Tu tens facilidade em produzir MC? 15,4% 23,1% 61,5% 

No Curso de Ciências da Natureza, fazes uso do MC? 5,4% 23,1% 61,5% 

Fonte: as autoras. 

 

Em relação à utilização dessa ferramenta no curso de Ciências da Natureza, percebeu-

se que entre os acadêmicos cujos dados estão sendo analisados nesse trabalho, em sua maioria 

não usam MCs com frequência (Tabela 1). Nesse sentido, cabe salientar que o Curso forma 

professores, e dessa forma, é importante que os acadêmicos tenham contato com uma 

diversidade de estratégias e modalidades que facilitem a rotina de estudos, promovam 

aprendizagem significativa, bem como recursos diversificados para a organização de atividades 

pedagógicas.  

 

MCs como ferramenta de inovação pedagógica 

 

A proposta didática (descrita no Quadro 1) prevê a elaboração de MCs, na perspectiva 

de analisar o uso dessa ferramenta pedagógica nas atividades teórico-práticas no Curso de 

Licenciatura em Ciências da Natureza, um dos objetivos deste trabalho.  
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Ressaltamos que 13 acadêmicos participaram da coleta de dados para essa pesquisa, no 

entanto, para esse trabalho apresenta-se o uso de MCs nas atividades teórico-práticas de uma 

acadêmica do Curso (Acadêmica 1), com o intuito de refletir sobre a utilidade desta ferramenta 

enquanto organizador de planejamentos. Os MCs dos demais acadêmicos participantes não 

estão apresentados nessa pesquisa, porém todos indicam potencial que evidencia a eficácia na 

proposição de MPs para sistematização e estruturação de planejamento, a exemplo dos 

resultados apresentados a seguir. Optamos assim por aprofundar o assunto identificando 

aspectos relevantes a partir da análise da Acadêmica 1. 

Durante a problematização inicial (Quadro 1), primeiro momento pedagógico 

(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011), apresentou-se aos acadêmicos dois 

documentários “O veneno está na mesa” e “Muito além do peso”. Após as discussões a respeito 

da temática apresentada, propõe-se a construção de MCs pelos acadêmicos, sendo de livre 

escolha um dos documentários assistidos. O objetivo da proposição concentra-se em utilizar 

MCs para sistematizar as informações e problemas ofertados por documentários, numa clara 

aproximação à utilização habitual entre os pesquisados: a organização e sistematização de 

informações. O MC da Figura 2 demonstra essa utilização ao organizar as informações relativas 

ao documentário “O veneno está na mesa”. 

 

Figura 2 - Mapa conceitual como organizador de informações 

  

Fonte: Acadêmica 1. 
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Observa-se alguns princípios ausubelianos na estrutura do MC da Figura 2, de acordo 

com as orientações dadas à turma para construção de MCs. Nele apresenta-se certa hierarquia 

conceitual indicada por conceitos escritos em letra maiúscula. Além de indicar conceitos em 

letra maiúscula, a acadêmica utiliza cores diferentes para indicar os princípios da diferenciação 

progressiva e da reconciliação integrativa. Essa diferenciação serve para indicar a forma como 

os conceitos subordinados estão relacionados e novos significados sejam dados aos conceitos 

de ordem mais elevada na hierarquia. Apesar dessa hierarquização, os conectores não são 

utilizados, considerando serem fundamentais para indicar a relação existente entre os conceitos. 

Moreira (2006); Rocha e Spohr (2016) evidenciam a dificuldade em estabelecer conexões entre 

conceitos. Essa dificuldade poderá ser superada no decorrer do processo de formação inicial, 

ou até mesmo no exercício da profissão, segundo constatações feitas por Spohr, Garcia e 

Santarosa (2018). 

Durante a sistematização do conhecimento (Quadro 1), o segundo momento pedagógico 

(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011), foram construídos MCs que permitiram 

organizar os processos e o planejamento. Um dos objetivos da proposta era que os acadêmicos 

pudessem perceber o potencial dos MCs como instrumento para o planejamento de atividades 

didáticas. Nesse sentido, a produção do segundo MC previsto na proposta, visou um 

aprofundamento conceitual do MC produzido anteriormente. Solicitou-se que agregassem os 

possíveis conceitos científicos que poderiam ser abordados a partir de temas e ideias-chave dos 

documentários. Dessa forma, a elaboração desse mapa consistiu num exercício de reflexão e de 

escolhas pautadas nos conhecimentos de Química, Física e Biologia. Nesse sentido, a 

elaboração desse MC visou superar a utilização habitual como organizador e alcançar um 

patamar de utilização mais complexa, conforme o MC da Figura 3. 
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Figura 3 - Mapa conceitual como organizador de processos e planejamento 

 

Fonte: Acadêmica 1. 

 

É possível identificar, na Figura 3, algumas relações significativas entre os conceitos 

apresentados no documentário e conteúdos científicos previstos para serem trabalhados em 

aula. A Acadêmica 1 apresenta conexões para que novos significados sejam estabelecidos 

(MOREIRA, 1992). Percebe-se também um esforço maior no uso de conectores para indicar o 

vínculo conceitual entre as figuras geométricas. Esse esforço corrobora com a ideia de Spohr, 

Garcia e Santarosa (2018) que indicam a importância do período de formação inicial para 

aprendizagem do fazer docente e fortalecimento do conhecimento prévio por meio de diferentes 

situações de ensino propostas no decorrer do processo.  

Salienta-se que após a produção do segundo MC, houve um momento de reflexão. Os 

envolvidos nesse trabalho estão num contexto de preparação para a realização do Estágio 

Supervisionado, refletiu-se sobre a possibilidade de utilizar MCs como estratégia de 

organização de planos de ensino e planos de aula. O primeiro MC objetivou a organização de 

contexto, situações-problemas e questionamentos (características do Primeiro Momento 

Pedagógico) e o segundo MC buscou o acréscimo de conceitos científicos a ser desenvolvidos 

a partir do vídeo, num movimento de organização do conhecimento (característico do Segundo 

Momento Pedagógico). Nesse sentido, entende-se que a elaboração do desse MC pressupõe um 

nível de envolvimento e conhecimento maior por parte dos alunos, uma vez que é necessário 

aproximar dois campos de ideias: contextos e conceitos científicos.  

A atividade proposta no Terceiro Momento Pedagógico (DELIZOICOV; ANGOTTI; 

PERNAMBUCO, 2011), a aplicação do conhecimento (Quadro 1), consistiu na elaboração de 
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um novo MC com uma proposta de planejamento de atividade didática. Ou seja, utiliza-se MCs 

como ferramenta de planejamento de uma aula, sequência didática, projeto ou outro, atividades 

típicas de professores. O planejamento requer intencionalidade. Assim, além do conhecimento, 

é importante elencar estratégias, atividades, recursos, procedimentos metodológicos. Dessa 

forma, entende-se que a elaboração do terceiro MC permitiu reunir aspectos importantes do 

planejamento em uma apresentação visual. 

O MC da Figura 4 desenvolvido pela acadêmica apresenta o planejamento proposto para 

aplicação do conhecimento adquirido por meio dos momentos pedagógicos anteriores. 

 

Figura 4 - Mapa conceitual como planejamento 

 

Fonte: Acadêmica 1. 

 

A Acadêmica 1 evidenciou o conhecimento científico a ser trabalhado em uma turma 

de 6º ano do ensino fundamental, no componente curricular Ciências da Natureza. Demonstrou 

capacidade em apontar os conceitos mais gerais e inclusivos em cor verde, indicando princípios 

da diferenciação progressiva segundo critérios ausubelianos para construção de MCs (Moreira, 

1992). Novamente, é evidente a dificuldade apresentada no uso adequado dos conectores. 

Ressaltamos a concepção de Costa Filho (2015), de que o processo de aprendizagem ocorre em 

um período de tempo que pode durar a vida toda, quando o sujeito refletir sobre sua prática e 

na interação com os demais sujeitos envolvidos no processo ensino-aprendizagem. 

Assim, propor a utilização de MCs como ferramenta de planejamento é oferecer um 

instrumental para organizar e descrever etapas de uma atividade didática, a partir da sintetização 

de contextos e problemáticas-chave aos quais se atrelam os conceitos-chave a ser desenvolvidos 

na aula. Dessa forma, considera-se que a proposta apresentada apresenta um caráter inovador. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Apesar da longa tradição de pesquisas sobre MCs, observou-se a possibilidade de 

investigar a utilização dos mesmos em curso de formação de professores. Assim, conforme 

objetivos deste relato, notou-se que: a) a maioria dos pesquisados compreende os MCs como 

ferramenta de organização e sistematização de informações; b) a utilização de MCs está 

associada a solicitação por parte dos docentes do curso. Assim, ao agregar os MCs como 

atividades durante a proposta indicada no Quadro 1, vai ao encontro dessas percepções. No 

entanto, ao organizar a elaboração de MCs numa sequência de aprofundamento conceitual e 

procedimental, buscou-se uma função inovadora: os MCs como ferramenta de planejamento. 

A análise da sequência de MCs produzidos possibilita afirmar que a discente, 

anteriormente referida, levou em conta os aprofundamentos teóricos e reflexões da aula, o que 

pode ser visualizado nos MCs apresentados nos resultados. Dessa forma, utilizar MCs com o 

objetivo de planejar atividades de ensino se mostrou viável, além de ser uma forma inovadora 

para o planejamento. 

É possível indicar algumas delimitações na pesquisa realizada, a saber, a inabilidade de 

utilizar o software Cmap Tools, o que fez com que alguns pesquisados aplicassem maior energia 

e atenção aos aspectos de manejo das ferramentas do aplicativo. Outro aspecto é o curto período 

entre as coletas de MCs. Talvez se as coletas fossem realizadas com maior espaçamento, ou 

mesmo ao longo de todo o Curso, seria possível observar com maior detalhamento a evolução 

na utilização de MCs.  

 Em geral, considera-se que os discentes compreendam os MCs como ferramenta para 

sistematizar e sintetizar o conhecimento, bem como a sua aplicabilidade na prática docente. Da 

mesma forma, os dados de modo geral podem favorecer a melhoria e a qualificação do processo 

ensino-aprendizagem com o uso de mapas conceituais como inovação pedagógica na formação 

de professores. 

Indicam-se, como perspectivas futuras, a replicação do estudo no desenvolvimento em 

outros componentes curriculares do Curso de Ciências da Natureza - licenciatura e em outros 

cursos de formação de professores, bem como investigações acerca da utilização de MCs 

durante a realização dos estágios supervisionados. 
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ESTRATÉGIA DE CONSTRUÇÃO DE MAPAS CONCEITUAIS POR 

ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL  

 

Flávia Machado dos Reis1 

Eduardo Kojy Takahashi2 

 

Resumo: Este trabalho propõe e analisa uma estratégia de construção de mapas conceituais por 

estudantes do ensino fundamental. A proposta foi desenvolvida com duas turmas do nono ano 

do Ensino Fundamental de uma escola estadual de Minas Gerais, na disciplina de Ciências. Ela 

se configura como um método para viabilizar a aprendizagem procedimental em estudantes 

iniciantes na técnica de criação de mapas conceituais. Na primeira Etapa, foram distribuídos 

cinco cartões aos estudantes, com os seguintes conceitos: substâncias, átomos, elementos 

químicos, substâncias simples e substâncias compostas. Foi solicitado às duplas de estudantes 

que formassem a maior quantidade de frases possível, contendo o maior número desses 

conceitos. A segunda Etapa consistiu na estruturação das proposições do mapa conceitual, de 

acordo com as frases elaboradas na Etapa 1. Na terceira Etapa, foram realizadas discussões 

sobre as frases e as proposições que os estudantes tinham elaborado nas Etapas anteriores e foi 

construído um mapa conceitual por dupla. Por fim, na quarta Etapa, foram distribuídos aos 

estudantes cinco novos conceitos: tabela periódica, famílias, períodos, número de massa e 

número atômico. Foi solicitado que repetissem as Etapas anteriores acrescentando esses novos 

conceitos e reestruturassem o mapa conceitual com todos os dez conceitos. Desse modo, foi 

possível perceber que os estudantes se envolveram com a atividade proposta, conseguiram 

entender a ideia subjacente aos mapas conceituais e elaboraram seus primeiros mapas sem 

grandes dificuldades, o que confere um grande potencial de uso regular da estratégia proposta 

para a construção de mapas conceituais por iniciantes ou não especialistas.  

 

Palavras-chave: Mapas Conceituais, Ensino Fundamental, Ciências. 

 

 

STRATEGY FOR CONCEPT MAPS CONSTRUCTION BY 

ELEMENTARY STUDENTS 

 

Abstract: This paper proposes and analyzes a strategy for the construction of concept maps by 

elementary students. The proposal was developed with students from two ninth-grade classes 

of a state school in Minas Gerais, in Science classes. It was configured as a method to enable 

procedural learning for beginning students in the concept maps technique. In the first stage, five 

cards were distributed to students, containing the following concepts: substances, atoms, 

chemical elements, simple substances and compound substances. Students pairs were asked to 

form as many sentences as possible, containing as many of these concepts as possible. The 

second stage consisted of structuring the concept map propositions with the phrases elaborated 

in stage 1. In the third stage, discussions were held about the phrases and propositions that the 

students had elaborated in the previous stages, and each pair of students constructed a concept 

map. Finally, in the fourth stage, five new concepts were distributed to the students: periodic 
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table, families, periods, mass number and atomic number. They were asked to repeat the 

previous steps by adding these new concepts and restructuring the concept map, including all 

of the concepts. Thus, it was possible to realize that the students were involved with the 

proposed activity, understood the idea behind the concept maps and were able to elaborate their 

first maps without significant difficulties. These results indicated the potential for regular use 

of the proposed strategy for the construction of concept maps by beginners or non-experts.   

 

Keywords: Concept Maps, Elementary School, Science.  

 

 

INTRODUÇÃO 

  

A experiência dos autores deste artigo, adquirida no exercício profissional com o 

trabalho de construção de mapas conceituais por estudantes novatos nessa técnica, mostra que 

eles apresentam grandes dificuldades na identificação dos conceitos relevantes e na estruturação 

gráfica das proposições, o que inclui o uso das palavras de ligação e a disposição dos conceitos 

segundo uma forma hierárquica. 

Em geral, o entendimento do que é um conceito e quais são os mais, ou menos, 

inclusivos não é uma tarefa simples, especialmente quando se está iniciando o estudo de um 

particular tema. Além disso, a estruturação inicial das proposições pelos estudantes quase 

sempre se limita à uma forma linear, não ramificada, não hierarquizada, relacionando poucos 

conceitos entre si e sem a explicitação das palavras de ligação. 

Conradty e Bogner (2010) analisaram as dificuldades de estudantes na construção de 

mapas conceituais e identificaram seis tipos de falhas dos estudantes nesse processo, os quais 

podem estar associados à incompreensão do conteúdo e/ou das regras de construção dos mapas. 

Hilbert e Renkl (2008) examinaram as diferenças entre estudantes na construção de mapas 

conceituais como estratégia para aprender com textos e, dentre os vários apontamentos 

apresentados pelos autores, há a indicação de que, para aprender como construir mapas 

conceituais, seria preferível que os estudantes se concentrassem no processo de mapeamento, o 

que envolve, claramente, uma aprendizagem procedimental.   

Assim, deve-se considerar que a elaboração de mapas conceituais também requer uma 

aprendizagem do tipo procedimental, e o novato deve percorrer estágios evolutivos de 

construção que permitam a sua gradativa compreensão dos processos envolvidos na criação de 

um bom mapa conceitual, cujas características desejáveis serão descritas no próximo item. 

De acordo com Silveira et al. (2018), o mapa conceitual é considerado uma estratégia 

de ensino e aprendizagem que pode facilitar a aprendizagem significativa, assim como, um 
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instrumento de avaliação no qual o estudante pode relacionar os conceitos aprendidos 

anteriormente com os novos conceitos (NOVAK; GOWIN, 1984).  

O instrumento possibilita ao professor identificar a forma como os estudantes 

relacionam os conceitos, para planejar possíveis intervenções no intuito de melhorar o processo 

de ensino e aprendizagem (SEQUEIRA; FREITAS, 1989). Assim, os mapas conceituais, 

utilizados como formas de avaliação, permitem, tanto aos estudantes quanto aos professores, a 

identificação de conceitos mais relevantes e as relações que são estabelecidas entre eles 

(SILVEIRA, et al., 2018). 

Corroborando a ideia de uso de mapas conceituais no processo de aprendizagem, Torres 

e Marriott (2008) defendem que  

Os mapas conceituais permitem o desenvolvimento do pensamento por meio 

da estruturação, elaboração e classificação de conceitos, sendo assim uma 

nova estratégia para aprender. Prepara os estudantes para mais do que 

simplesmente assimilar informações, pensar sobre elas. Esta ferramenta 

auxilia na formação de estudantes capazes de elaborar pensamentos 

complexos e sistêmicos tornando-os assim preparados para enfrentar as 

mudanças que ocorrem na sociedade do conhecimento (TORRES; 

MARRIOTT, 2008, p. 212, grifos nossos). 

 

Com base nessas ideias, as dificuldades envolvidas no procedimento de construir mapas 

conceituais podem descaracterizar a intencionalidade pedagógica atribuída a esses mapas e até 

mascarar eventuais aprendizagens significativas de conceitos, ocorridas, mas não explicitadas 

apropriadamente nos mapas. 

Nesse sentido, este trabalho propõe e analisa uma estratégia de construção de mapas 

conceituais por estudantes do ensino fundamental, novatos nessa prática. A proposta foi 

desenvolvida com duas turmas do nono ano do Ensino Fundamental de uma escola estadual de 

Minas Gerais, na disciplina de Ciências e se configura como um método para viabilizar a 

aprendizagem dos procedimentos necessários para a construção de mapas conceituais por 

estudantes iniciantes nessa técnica. 

Na próxima seção, será apresentada a proposta delineada, sua justificativa diante dos 

apontamentos feitos previamente e a relação da proposta com os princípios norteadores das 

estratégias de ensino e aprendizagem com uso de mapas conceituais. 

 

A ESTRATÉGIA PROPOSTA E OS FUNDAMENTOS DOS MAPAS CONCEITUAIS 

 

De acordo com a definição de mapas conceituais, eles são diagramas que relacionam 

conceitos e esses estão interligados por frases ou verbos de ligação (MOREIRA, 2011). Como 

os mapas conceituais são representações gráficas, os conceitos, geralmente estão localizados 
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em caixas (figuras geométricas) conectados por termos de ligação entre linhas ou setas que, 

juntos, constituem as relações conceituais existentes que dão significado aos conceitos 

relacionados, ou seja, os mapas conceituais são usados para destacar relações entre palavras e 

conceitos. 

Segundo Moreira (2010, p. 1) os mapas conceituais “não buscam classificar conceitos, 

mas sim relacioná-los e hierarquizá-los”, o que os difere dos denominados mapas mentais “que 

são associacionistas, potencialmente infinito, ou seja, não há relação de conceitos tampouco 

uma organização hierárquica, são associações livres de palavras, imagens ou tudo o que o 

sujeito pensar” (SILVEIRA, et al., 2018, p. 67). 

Os mapas conceituais enfatizam as relações conceituais, muitas vezes organizados em 

níveis hierárquicos e o enfoque são as interações que o indivíduo consegue fazer entre os 

conceitos, evidenciando uma aprendizagem significativa (HILBERT; RENKL, 2008). 

De acordo com diversos pesquisadores, as características desejadas de um bom mapa 

conceitual incluem: i) a seleção de conceitos relevantes (NOVAK; CAÑAS, 2010; TAVARES, 

2007;); ii) a clareza semântica das estruturas proposicionais (AGUIAR; CORREIA, 2013); iii) 

a existência de um grande número de conexões entre os conceitos (TAVARES, 2007); iv) uma 

estrutura não linear de conexões conceituais, que contemple ligações cruzadas (TAVARES, 

2007; NOVAK; CAÑAS, 2010); v) um entrelaçamento das ideias do conteúdo abordado 

condizentes com os conceitos estudados (ROSA; LANDIM, 2015; FERRÃO; MANRIQUE, 

2014; NOVAK; CAÑAS, 2010) e vi) uma organização hierárquica dos conceitos (AGUIAR; 

CORREIA, 2013; NOVAK; CAÑAS, 2010). 

Uma vez que é necessário o estudante aprender como proceder para construir tais mapas, 

isso demanda uma aprendizagem procedimental (AZEVEDO, 2006), de natureza distinta da 

aprendizagem procedimental requerida nas disciplinas específicas, nesse caso, na disciplina de 

Ciências. Assim, a aprendizagem procedimental para a elaboração dos mapas conceituais está 

relacionada, principalmente, ao atendimento às regras de construção dos mapas, às habilidades 

na seleção, diferenciação e classificação dos conceitos, aos métodos para estruturar e desenhar 

o mapa etc. Por outro lado, na aprendizagem científica, por exemplo, as aprendizagens 

procedimentais priorizam a habilidade de observar eventos, formular hipóteses, realizar 

medidas de grandezas nas práticas experimentais, efetuar cálculos matemáticos, construir 

gráficos etc. 

Porém, a escolha dos conceitos, definidos como regularidades percebidas em eventos 

ou objetos e designadas por rótulos (NOVAK; CAÑAS, 2010), não é uma tarefa simples para 
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iniciantes no estudo de algum tema. É comum o estudante confundir o conceito com o 

significado de um termo, ao invés do próprio termo.  

Assim, para iniciar o estudante na técnica de construção de mapas conceituais, como 

um aprendizado complementar à aprendizagem dos próprios conceitos, a estratégia adotada foi 

fornecer aos estudantes os conceitos relevantes do assunto abordado, para: i) exemplificar o que 

seriam conceitos; ii) evitar omissões de conceitos relevantes; iii) estimular o uso de vários 

conceitos. 

No tocante às estruturas proposicionais dos mapas conceituais, deve-se considerar que 

os conceitos devem ser relacionados entre si de forma a explicar a relação entre eles e não 

simplesmente serem listados. Esse fato implica que uma proposição do mapa conceitual deve 

ser entendida como uma frase que explicita como os conceitos encontram-se relacionados. 

Além disso, a transposição da frase literal para a proposição no modo gráfico do mapa 

conceitual requer o uso de palavras de ligação que devem conter verbos, para possibilitar o 

entendimento da relação conceitual, embora não se espere que os mapas sejam autoexplicativos. 

Também deve apresentar conexões por meio de linhas orientadas por setas, para indicar o 

sentido da leitura a ser feita. 

No intuito de possibilitar ao estudante novato a compreensão de como atribuir clareza 

semântica às estruturas proposicionais e construir interligações envolvendo muitos conceitos e 

de forma não linear, a estratégia proposta foi solicitar que, antes de partir para a elaboração dos 

mapas, eles escrevessem o maior número de frases possível, contendo, em cada frase, a maior 

quantidade dos conceitos fornecidos. 

Esse procedimento permite ao estudante, em princípio, compreender que as proposições 

de um mapa conceitual são frases que relacionam conceitos e que existem diversas frases que 

podem relacionar os mesmos conceitos. 

Em relação à hierarquização de conceitos, esse aspecto geralmente não é enfatizado em 

uma disciplina e essa categorização também deve ser uma dificuldade para os estudantes 

iniciantes. Na proposta aqui apresentada, não foi enfatizada pela professora a hierarquia 

conceitual nessa fase inicial de aprendizagem de construção de mapas conceituais para 

minimizar aspectos procedimentais e conceituais nesta fase de aprendizagem. Entretanto, como 

os dados da pesquisa revelarão, essa hierarquia aparecerá, de forma espontânea, em vários 

mapas conceituais construídos pelos estudantes. 

Desta forma, a elaboração de mapas conceituais demanda uma aprendizagem 

procedimental específica e que está enfatizada na presente proposta, cujas ideias estão 

sintetizadas no esquema da Figura 1. 
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Figura 1 - Esquema da proposta para ensinar iniciantes a construir mapas conceituais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os autores (2019). 

 

Embora existam diversos softwares livres que auxiliam na elaboração e 

compartilhamento de mapas conceituais pela internet, como o software CmapTools (IHMC, 

2019), não os consideramos na proposta, para não incorporar um requisito adicional de 

aprendizagem procedimental para a utilização de uma tecnologia digital. Assim, os estudantes 

construíram seus mapas com o uso de papel e lápis ou caneta. 

O detalhamento do procedimento adotado para cada turma (Turma 1 e Turma 2) será 

apresentado no próximo tópico. 

 

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

A proposta foi desenvolvida com duas turmas do nono ano do Ensino Fundamental de 

uma escola estadual de Minas Gerais. Para a realização das atividades inerentes à proposta, 

foram utilizadas sete aulas não consecutivas da disciplina de Ciências, com cinquenta minutos 

de duração cada aula. A continuidade dessas atividades também foi extraclasse. Os estudantes 

foram divididos em duplas para a realização das tarefas. 

A temática considerada foi “A Matéria e suas Propriedades”, que faz parte do livro texto 

adotado para os estudantes envolvidos na pesquisa. O primeiro tópico dessa temática no livro 

texto dos estudantes trata do conceito de Átomos e o segundo, de Elementos Químicos. Tais 

conteúdos já haviam sido abordados pela professora antes da aplicação da metodologia proposta 

neste artigo.  

Para a introdução aos Mapas Conceituais, foi escolhido o terceiro tópico desta temática, 

que trata de Substâncias. Inicialmente, foi ministrada uma aula sobre Mapas Conceituais e, 
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posteriormente, foi solicitado que os estudantes estudassem o tópico Substância com auxílio 

apenas do livro texto e sem explicações prévias da professora. Posteriormente, foi solicitado 

que construíssem um mapa conceitual sobre a seguinte questão: “O que são substâncias, como 

elas se dividem e que relação possuem com os Átomos e os Elementos Químicos?”   

O desenvolvimento foi realizado em quatro etapas, conforme mostrado no Quadro 1. 

   

Quadro 1 - Descrição das etapas da proposta metodológica 

Etapa Descrição da Atividade 

Etapa 1: Elaboração de 

Frases 

Escrever a maior quantidade possível de frases que relacionassem os 

seguintes conceitos, distribuídos pela professora: substâncias, substâncias 

simples, substâncias compostas, átomos e elementos químicos. 

Etapa 2: Estrutura das 

Proposições 

Transformar cada frase no segmento do mapa conceitual relativo à 

proposição, conectando os conceitos utilizados nas frases por meio de 

verbos de ligação 

Etapa 3: Construção 

do Mapa Conceitual 

Construção do Mapa Conceitual pela junção das proposições construídas 

previamente, sem duplicação de conceitos. 

Etapa 4: Reconstrução 

do Mapa Conceitual 

Reconstrução do Mapa Conceitual após a aprendizagem dos conceitos de 

Tabela Periódica, Famílias, Períodos, Número Atômico e Número de 

Massa, incorporando-os aos conceitos do mapa anterior. 

Fonte: os autores. 

 

Na Etapa 1, as duplas receberam cinco cartões que continham os conceitos. Foi 

solicitado às duplas de estudantes que escrevessem o maior número de frases relacionando o 

maior número de conceitos possíveis, a partir da leitura que fizeram do livro didático. 

Ressaltou-se que os estudantes poderiam consultar o livro didático, porém não poderiam copiar 

as frases desse material. Essa Etapa, que denominamos de Elaboração de Frases, foi proposta 

como um desafio, no qual a(s) dupla(s) que conseguissem elaborar mais frases, relacionando 

vários conceitos ao mesmo tempo, teria(m) uma pontuação extra na avaliação bimestral da 

disciplina. 

 A Etapa 2, nomeada de Estruturação das Proposições, consistiu em transformar as 

frases nos segmentos do mapa conceitual relativos às proposições, conectando os conceitos 

utilizados nas frases por meio de verbos de ligação. Assim, se as duplas elaborassem quatro 

frases, nessa Etapa, deveriam ter quatro proposições do futuro mapa conceitual. Nessa Etapa, 

não se permitiu repetição de conceito em uma mesma frase, porém, foram ignoradas eventuais 

repetições de conceitos em frases (proposições) distintas.  

Na Etapa 3, intitulada de Construção do Mapa Conceitual, foram realizadas discussões 

em sala de aula, tendo como exemplos as frases e as proposições que os próprios estudantes 

tinham elaborado até o final da Etapa 2. Foi ressaltado que, caso os estudantes percebessem 
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incoerências ou necessidades de ajustes nas frases ou nas proposições construídas, eles 

poderiam fazer alterações e registrá-las. Posteriormente, foi solicitado que as duplas 

elaborassem o mapa conceitual, juntando todas as proposições e mantendo-se as suas estruturas, 

mas sem repetir conceitos. Assim, possibilitou-se a formação de estruturas ramificadas. 

Por fim, a Etapa 4, denominada Reconstrução do Mapa Conceitual, foi realizada três 

meses após a aplicação das três fases descritas anteriormente. Nessa Etapa, foi solicitado aos 

estudantes repetir as mesmas Etapas anteriores acrescentando-se cinco novos conceitos, que 

foram: tabela periódica, famílias, períodos, número de massa e número atômico. Porém, esses 

novos conceitos já haviam sido trabalhados em sala de aula anteriormente em aulas expositivas, 

ao contrário do que havia sido feito nas três etapas iniciais, nas quais os estudantes tinham que 

“descobrir” as relações entre os conceitos, por meio de uma aprendizagem por descoberta 

orientada.  

Entende-se que a Etapa 4 é necessária para a consolidação tanto da aprendizagem 

procedimental de construção de mapas conceituais, quanto da aprendizagem conceitual, pois os 

estudantes retomam a atividade em momentos diferentes e é possível ampliar o número de 

conceitos trabalhados e suas relações. 

O desenvolvimento das Etapas 1 e 2 foi ligeiramente diferente para a Turma 1 e para a 

Turma 2. 

A Turma 1 iniciou a elaboração das frases em sala de aula e finalizou-a fora do horário 

de aula. Os estudantes entregaram essa atividade antes da segunda aula, para a professora da 

disciplina fazer uma avaliação inicial. Na segunda aula, foram discutidas algumas frases 

elaboradas pelos próprios estudantes e a professora apresentou um exemplo de estruturação de 

proposição a partir dessas frases. Nessa mesma aula, os estudantes desenvolveram a Etapa 2 - 

Estruturação das Proposições. 

Na Turma 2, os estudantes tinham dois horários contínuos e puderam construir e 

finalizar as Etapas 1 e 2 em sala de aula, no mesmo dia, isto é, construíram as frases no primeiro 

horário e, no segundo horário, foi apresentado, pela professora, um exemplo de estruturação de 

proposição, porém, construída por uma dupla de estudantes da Turma 1. Os estudantes da 

Turma 2 conseguiram concluir a estruturação das proposições ainda nessa aula, sob a orientação 

da professora.  

Todos os trabalhos, de ambas as turmas, foram recolhidos para uma análise preliminar 

e devolvidos para os estudantes na aula seguinte, com devolutivas para a realização da Etapa 3 

– Construção do Mapa Conceitual. As devolutivas referem-se aos feedbacks fornecidos pela 

professora nas etapas anteriores.  
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Durante o desenvolvimento da proposta, cinco duplas foram desfeitas por mudanças de 

estudantes de escola ou de turma, com a incorporação do estudante remanescente em outra 

dupla; cinco duplas foram prejudicadas pela ausência de um dos estudantes em alguma etapa 

do processo e não concluíram a Etapa 3 e quatro duplas simplesmente desistiram das atividades. 

Desta forma, para a análise da evolução do desempenho das duplas mediante a 

metodologia adotada foram analisados apenas os trabalhos das onze duplas que se mantiveram 

as mesmas desde o início das atividades e que cumpriram todas as quatro Etapas dentro do 

cronograma estipulado. 

Para efeito de identificação das duplas, aquelas pertencentes à Turma 1 serão 

denominadas por nomes populares de plantas e as duplas pertencentes à Turma 2 serão 

identificadas por nomes de aves. 

Desse modo, são apresentados na próxima seção exemplos da evolução da construção 

de mapas conceituais elaborados pelos estudantes, considerados relevantes para as discussões 

sobre a técnica de elaboração de mapas conceituais a partir de frases que relacionam os 

conceitos inicialmente propostos para o estudo do tema “A matéria e suas propriedades” como 

estava designado no livro didático utilizado pelos estudantes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

No decorrer da atividade, foi possível perceber que os estudantes das duas turmas 

apresentaram dificuldades quanto à construção das frases e alguns trabalhos apenas mostram as 

definições dos conceitos, mas sem relacioná-los, ou trazem cópias fiéis do livro didático. 

Por exemplo, a dupla Erva-doce utilizou o conceito de substância na frase “Substância 

é uma forma de matéria caracterizada por suas características específicas” sem relacioná-lo a 

qualquer outro conceito proposto, enquanto a frase escrita pela dupla Camomila, “Um filósofo 

grego de nome Demócrito já afirmava que todos os corpos da natureza eram formados por 

minúsculas partículas invisíveis, as quais denominou átomos”, evidenciou uma cópia do livro 

didático de Ciências sobre o conceito de átomo. 

Após a correção dos trabalhos elaborados na Etapa 1, em que foram constatados tais 

problemas, os equívocos foram informados aos estudantes e foi solicitado que eles fizessem as 

correções necessárias para a execução da Etapa 2. 

 A Turma 2, que teve a oportunidade de visualizar o exemplo de frases construídas por 

alguns estudantes da Turma 1, apresentou menos dificuldades nas Etapas 1 e 2, sendo que 

algumas duplas praticamente chegaram a elaborar um mapa conceitual logo na segunda Etapa.  
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Porém, na Etapa 3, por um descuido da professora em reforçar a necessidade de criação 

de ramificações no mapa quando as proposições continham um mesmo conceito, os estudantes 

tentaram construir estruturas lineares nesses casos e tiveram grandes dificuldades. A tendência 

natural dos alunos é formar estruturas lineares. Como argumentam Aguiar & Correia, 2013 

(p.147) “alunos que aprendem um tema de forma significativa são capazes de produzir um MC 

“rede”, enquanto MCs “radiais e “lineares” são persistentes durante o processo educativo dos 

alunos que optaram pela aprendizagem mecânica”. Nesse caso, podemos inferir que as duplas 

de estudantes que construíram estruturas lineares estão mais acostumadas a memorizar 

conceitos e mesmo que tenham construído proposições conceitualmente corretas tiveram um 

conflito cognitivo ao transpor as proposições para os mapas conceituais ou ainda não tiveram 

uma aprendizagem significativa relacionada aos conceitos abordados nos mapas conceituais. 

Além disso, por ser uma metodologia nova de elaboração de mapas conceituais e por 

ser a primeira vez que se utilizou essa técnica em sala de aula, as dificuldades apresentadas por 

algumas duplas na estruturação das ramificações são compreensíveis. Basicamente, eles 

deveriam apenas juntar as proposições, ligando-as pelo conceito comum. Esperava-se que os 

estudantes não apresentassem problemas nesse procedimento, mas essa incompreensão foi 

solucionada pela professora nas devolutivas da Etapa 3. Assim, na Etapa denominada 

reconstrução do mapa conceitual (Etapa 4) os estudantes conseguiram elaborar mapas 

ramificados com mais facilidade. 

Como a Turma 1 iniciou as atividades primeiro e não dispunha de exemplos, teve mais 

dificuldades nas Etapas 1 e 2. Porém, realizou a Etapa 3 com mais facilidade que a Turma 2. 

Analisa-se a seguir o desenvolvimento das atividades da dupla Hibisco ao percorrer 

todas as etapas. As estudantes dessa dupla elaboraram, na Etapa 1, as seguintes frases: “As 

substâncias são formadas pela reunião de átomos”, “Os elementos químicos podem formar 

mais de 5 milhões de moléculas”, “As substâncias podem ser formadas por mais de um tipo de 

elemento ou um elemento só” e “Os elementos químicos iguais formam as substâncias simples 

e os diferentes formam as substâncias compostas”. 

Na segunda Etapa, a mesma dupla utilizou essas frases e elaborou as proposições que 

estão demonstradas na Figura 2. 

Pode-se perceber que essa dupla conseguiu construir proposições coerentes com as 

frases, com pequenos ajustes no processo de transposição do formato textual para o formato 

gráfico. Possivelmente, houve uma compreensão do significado de proposição por essa dupla. 
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Figura 2 - Proposições elaboradas pela dupla Hibisco (a) na Etapa 2 da proposta e reconstruídas em (b) 

para melhor visualização 

 

 

 

 

 

 

(a) 

 

(b) 

Fonte: Os autores (2019). 

 

Após o desenvolvimento das Etapas 1 e 2, essas mesmas estudantes elaboraram o mapa 

conceitual apresentado na Figura 3 (a) que, para efeito de melhor visualização, foi reconstruído 

pelos autores desse artigo com o uso do software CMapTools e disposto na Figura 3 (b). O 

procedimento de reconstrução das proposições e dos mapas conceituais com o auxílio do 

software CMapTools foi utilizado em todo o trabalho. 

Constatou-se que, ao elaborar o mapa conceitual, a referida dupla suprimiu o conceito 

de “molécula” tendo utilizado-o apenas na elaboração das frases e das proposições. A supressão 

de algum conceito no mapa conceitual foi recorrente nas duas turmas, sendo que os conceitos 

eliminados pelos estudantes foram os que eles mesmos haviam acrescentado nas frases e nas 

proposições. Os cinco conceitos inicialmente propostos pela professora foram mantidos por 

todos os grupos nas Etapas 1, 2 e 3. 

Provavelmente a supressão desses conceitos ocorreu por insegurança dos estudantes em 

acrescentá-los ao mapa conceitual, uma vez que não haviam sido solicitados pela professora. 

O mesmo tipo de análise pode ser feito com as atividades desenvolvidas pelas estudantes 

da dupla Beija-flor durante as três fases da proposta. Essa dupla elaborou a seguinte frase na 

Etapa 1: “As substâncias são formadas por átomos, elas podem ser divididas entre substâncias 

simples ou substâncias compostas, sendo a substância simples formada por apenas um único 

elemento químico, já a substância composta é formada por mais de um elemento químico.” 
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Figura 3 - Mapa Conceitual elaborado pela dupla Hibisco (a) na Etapa 3 da proposta e reconstruído 

para melhor visualização em (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

     (a)                                                         (b)  

                                   

Fonte: Os autores (2019) 

 

Logo na segunda Etapa, a referida dupla construiu um mapa conceitual, Figura 4, mas 

sem percorrer a fase de elaboração das proposições isoladas. Na terceira Etapa, essa dupla 

apenas reorganizou o mapa inicialmente elaborado, suprimindo a palavra repetida (Figura 5). 

É possível inferir por meio da análise das três Etapas desenvolvidas pelas estudantes da 

referida dupla, que elas conseguiram compreender os objetivos procedimentais em relação à 

“como” construir um mapa conceitual. Também utilizaram corretamente os conceitos de 

Ciências que estavam envolvidos na construção desse mapa e suas relações com os outros 

conceitos. 

 

Figura 4 - Mapa conceitual elaborado pela dupla Beija-flor (a), na Etapa 2 da proposta, e reconstruído 

para melhor visualização em (b) 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                                   (b) 

Fonte: Os autores (2019). 
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Figura 5 - Mapa conceitual elaborado pela dupla Beija-flor (a) na Etapa 3 da proposta e reconstruído 

para melhor visualização em (b) 
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Fonte: Os autores (2019). 

 

Dos onze trabalhos analisados, apenas a dupla Beija-flor conseguiu relacionar os cinco 

conceitos inicialmente propostos em uma única frase e, logo na segunda Etapa, construiu um 

mapa conceitual.  

O mapa conceitual apresentado na Figura 6 se destaca por incluir conceitos de forma 

espontânea pelos estudantes, como símbolos e fórmulas. O mapa conceitual da Figura 6 foi 

elaborado pela dupla Papagaio. 

As relações estabelecidas com os outros conceitos estão cientificamente corretas no 

mapa. É importante ressaltar que nenhuma explicação teórica sobre os conceitos foi realizada 

previamente pela professora da turma.  

Torres e Marriott (2008, p. 213) indicam que ao elaborar mapas conceituais os 

estudantes podem “adquirir novos conceitos e desenvolver outros que lhes permitirão 

categorizar e organizar informações em estruturas cognitivas mais complexas facilitando 

aprendizagens futuras”, que é o que se observa no mapa citado e também no mapa da dupla 

Arara. 

Figura 6 - Mapa Conceitual confeccionado pela dupla Papagaio (a) na Etapa 3 da proposta e 

reconstruído para melhor visualização em (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

       (a)                                                                        

                                                      (b) 

Fonte: Os autores (2019). 
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A análise do mapa desenvolvido na Etapa 3 pelos estudantes de ambas as turmas mostra 

que oito duplas iniciaram seus mapas pelo conceito de átomo. A Figura 7 apresenta esse 

exemplo. 

O mapa conceitual elaborado pela dupla Flamingo, além de iniciar com o conceito mais 

inclusivo (átomo) também apresenta, no final, exemplos de substâncias simples e compostas, 

evidenciando a hierarquização de conceitos. 

 

Figura 7 - Mapa Conceitual iniciado com o conceito de átomo, elaborado pela dupla Flamingo na 

Etapa 3 da proposta (a) e reconstruído para melhor visualização em (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
    (a)                                                                   (b)   

 

         Fonte: Os autores (2019). 

 

Embora a hierarquização de conceitos não fosse o objetivo principal da proposta e não 

tenha sido discutido em sala de aula, os mapas conceituais das oito duplas demonstram que, de 

forma intuitiva, os estudantes iniciaram os mapas pelo conceito mais inclusivo.    

 Novak e Gowin (1984) propuseram um sistema de pontuação para a análise dos mapas 

e um dos critérios propostos é a inclusão de exemplos. A apresentação de exemplos por parte 

das duplas ao final dos mapas conceituais demonstra que, a partir da leitura do capítulo do livro 

e da Etapa 1, os estudantes entenderam os conceitos de substâncias simples e compostas. 

Analisou-se, ao longo do desenvolvimento da Etapa 4, a elaboração de frases da dupla 

Hibisco e da dupla Beija-flor com os novos conceitos indicados pela professora. Ressalta-se 

que, nessa etapa, os conceitos propostos foram estudados previamente em sala de aula, em um 

processo de aprendizagem por recepção. 

A dupla Hibisco construiu as seguintes frases: “Os elementos químicos são 

representados na tabela periódica e estão separados em famílias e períodos”; “Na tabela 
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periódica junto com os elementos químicos aparecem o seu número atômico e seu número de 

massa”, “As substâncias são formadas por um conjunto de átomos e podem ser substâncias 

simples ou substâncias compostas”. 

Essa frases resultaram na elaboração das proposições mostradas na Figura 8. 

 

Figura 8 - Proposições elaboradas pela dupla Hibisco na Etapa 4 (a) e reconstruído para melhor 

visualização (b) 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

Fonte: Os autores (2019). 

 

Observa-se que na construção das proposições da Figura 8 ocorreu uma adaptação das 

frases, sem ocorrência de erros conceituais, o que evidencia uma clareza no conteúdo aprendido.  

Na Etapa 4, essa dupla construiu o mapa conceitual apresentado na Figura 9, com os dez 

conceitos propostos. 

A construção do mapa conceitual da Figura 9 é coerente com as proposições feitas por 

essa dupla (Figura 8) e ainda apresenta um conceito que não havia sido considerado pela dupla 

anteriormente, que é o número atômico. Essa evidência corrobora a hipótese desse trabalho, de 

que a estratégia proposta pode ser eficiente para promover reflexões críticas durante a 

construção de mapas conceituais, oportunizando maior clareza e domínio do conteúdo de 

aprendizagem. 

As frases elaboradas pela dupla Beija-flor foram: “A tabela periódica é dividida em 

famílias e períodos que possuem os elementos químicos”, “Os elementos químicos possuem 

número atômico e número de massa”; “Os elementos químicos são formados por átomos”, “Os 
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átomos formam as substâncias, podendo elas serem substâncias simples ou substâncias 

compostas”. 

 

Figura 9 - Mapa conceitual elaborado pela dupla Hibisco na Etapa 4 (a) e reconstruído para melhor 

visualização em (b) 

 

 

 

 

 

 

 

   

(a)    

 

 

 

 

 

 

 

 

   (a)                                    (b) 

Fonte: Os autores (2019). 

 

A dupla Beija-flor não realizou, nessa etapa, a construção gráfica das proposições e 

optou por construir diretamente o mapa conceitual (Figura 10), o que pode indicar uma 

segurança quanto à aprendizagem procedimental e conceitual sobre a elaboração de mapas 

conceituais. 

 

Figura 10 - Mapa conceitual elaborado pela dupla Beija-flor na Etapa 4 (a) e reconstruído para melhor 

visualização (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                                                               

    

   (a)                                                                         (b) 
Fonte: Os autores (2019). 

 

A partir da análise do mapa conceitual da Figura 10, é possível perceber que essa dupla 

relacionou os conceitos corretamente e não incorreu na repetição dos mesmos, como havia feito 

na Etapa 2 (Figura 4). Entretanto, duplicaram a palavra de ligação (“possuem”) sem 
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necessidade. 

A dupla Camomila elaborou as seguintes frases: “A tabela periódica é formada por 

elementos químicos, onde eles são organizados por períodos e famílias”; “Em todos os 

elementos químicos encontrados na tabela periódica é possível visualizar o número atômico e 

o número de massa”; “O número que se encontra embaixo do símbolo do elemento químico na 

tabela periódica é o número de massa”, “A molécula de NH3 é formada por um átomo de 

nitrogênio e três de hidrogênio”, “As substâncias podem ser simples ou substâncias compostas, 

por exemplo, NH3 é uma substância composta e H2 é simples”  

Como evidenciado nas frases da dupla, foram citados espontaneamente exemplos de 

substância composta e de substância simples, além da inclusão de um novo conceito (símbolo). 

Essa dupla foi a que elaborou mais proposições, todas corretas do ponto de vista científico 

(Figura 11).  

 

Figura 11 - Proposições elaboradas pela dupla Camomila na Etapa 4 (a) e reconstruídas para melhor 

visualização (b) 
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(b) 

 

Fonte: Os autores (2019). 

 

A Figura 12 mostra o mapa conceitual elaborado por essa dupla. Pela inspeção da referida 

figura, percebem-se efeitos positivos possivelmente viabilizados pela estratégia proposta, pois 

o mapa inclui conceitos que não haviam sido propostos pela professora, exemplos incluídos 

espontaneamente e diversas ramificações. Esse aspectos indicam, tanto uma aprendizagem 

conceitual da temática estudada, quanto uma aprendizagem procedimental, relacionada ao 

modo de elaborar mapas conceituais e com as características desejáveis, como foi apontado por 

Tavares (2007), Novak e Cañas (2010) e Aguiar e Correia (2013). 

 

Figura 12 - Mapa conceitual elaborado pela dupla Camomila na Etapa 4 (a) e reconstruído para melhor 

visualização (b) 
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(a)                                                                   (b) 

Fonte: Os autores (2019). 
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A dupla Papagaio elaborou, na Etapa 4, as frases com os dez conceitos propostos e ainda 

incluiu dois novos conceitos. No decorrer dessa Etapa a dupla não elaborou as proposições 

separadamente e construiu o mapa conceitual diretamente, conforme mostrado na Figura 13. 

A comparação entre os mapas conceituais elaborados pela dupla Papagaio nas Etapas 3 

e 4 evidenciam que: i) o mapa conceitual da Etapa 4 é hierárquico (Figura 13), ao contrário do 

mapa elaborado na Etapa 3 (Figura 6); ii) a dupla inseriu conceitos novos, tanto na Etapa 3, 

quanto na Etapa 4, mas os novos conceitos inseridos na Etapa 3 não foram mantidos na Etapa 

4. Em ambas as etapas, a referida dupla não inseriu exemplos em seus mapas. 

 

Figura 13 - Mapa conceitual elaborado pela dupla Papagaio na Etapa 4 (a) e reconstruído para melhor 

visualização (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                       (b)       

  

Fonte: Os autores (2019). 

 

A dupla Tucano não participou das três Etapas anteriores, pois não eram estudantes da 

escola. Porém, durante o desenrolar da Etapa 4, conseguiram desenvolver todas as etapas 

anteriores e, ainda, construíram o mapa conceitual mostrado na Figura 14.  
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Figura 14 - Mapa conceitual elaborado pela dupla Tucano na Etapa 4 (a) e reconstruído para melhor 

visualização (b) 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

(a) (b) 

 

Fonte: Os autores (2019). 

 

O fato dessa dupla ter conseguido cumprir todas as etapas de forma satisfatória logo no 

primeiro contato com essa metodologia, evidencia que a estratégia proposta para a elaboração 

de mapas conceituais permite uma rápida compreensão de como utilizar tal técnica, em um 

intervalo de tempo menor do que aquele presenciado em nossas experiências profissionais com 

esse tipo de recurso didático. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Após as análises das etapas desenvolvidas pelas duplas de estudantes participantes dessa 

pesquisa, foi possível perceber que os estudantes se envolveram com a atividade proposta, 

conseguiram entender a ideia subjacente aos mapas conceituais e elaboraram seus primeiros 

mapas sem grandes dificuldades. 

Como os próprios estudantes relataram, a maior dificuldade foi elaborar as frases para 

relacionar os conceitos propostos; assim, pode-se inferir que haviam problemas conceituais, 

pois os estudantes não haviam compreendido completamente que um conceito pode/poderia 

estar relacionado a vários outros conceitos ao mesmo tempo. A consequência disso é a 

dificuldade em elaborar um mapa conceitual ramificado, visto que as frases elaboradas 

inicialmente estavam conceitualmente corretas. 

Para a (re)construção dos mapas conceituais (Etapas 3 e 4), a principal dificuldade 

estava em não repetir a escrita dos conceitos e sim relacioná-los por meio dos verbos de ligação. 
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Nesse contexto, pode-se dizer que também havia problemas de ordem procedimental para a 

construção dos mapas. 

A incorporação de novos conceitos e exemplos de forma espontânea evidencia que os 

estudantes mantiveram e aprofundaram as relações entre os conceitos incialmente propostos e 

os novos conceitos da quarta Etapa, o que sugere uma aprendizagem conceitual desse conteúdo 

da disciplina de Ciências. Este fato é ratificado pela presença de mais ramificações nos mapas 

construídos na Etapa 4, o que indica que a aprendizagem tornou-se mais significativa para os 

estudantes. 

Com o uso dessa estratégia nas aulas de ciências, é possível que os estudantes 

desenvolvam uma aprendizagem conceitual dos conteúdos, além de desenvolver habilidades 

procedimentais de como elaborar mapas conceituais de qualquer temática. 

Como os estudantes conseguiram logo nas primeiras etapas elaborar seus mapas 

conceituais sem grandes dificuldades e aprofundaram a técnica posteriormente, entendemos 

que a metodologia proposta nesse trabalho tem um grande potencial de uso regular para a 

construção de mapas conceituais por iniciantes ou não especialistas. Tal estratégia envolve tanto 

a aprendizagem procedimental quanto a conceitual que são importantes para a aprendizagem 

de Ciências. 

Além disso, a aprendizagem por descoberta orientada, como foi realizada nas Etapas 1, 

2 e 3 é viável para estudantes nesse nível de ensino, visto que os conceitos inicialmente 

propostos para a elaboração dos mapas conceituais não foram trabalhados em sala de aula, mas 

mesmo assim, os estudantes conseguiram elaborar frases, proposições e mapas conceitualmente 

corretos. 

Aspectos que podem dificultar o uso dessa metodologia incluem a questão do 

conhecimento e experiência do professor com a criação e uso de mapas conceituais, o índice de 

faltas de estudantes às aulas e a dificuldade de manutenção das turmas, pelas rotineiras 

mudanças de estudantes de sala ou de escola.  

Uma possibilidade de sanar a questão da dificuldade em relação ao conhecimento e 

experiência do professor com o uso de mapas conceituais, considera-se relevante que o mesmo 

pesquise sobre as potencialidades e dificuldades do uso e construção dos mapas conceituais na 

literatura, ou busque esse conhecimento com especialistas no tema ou com colegas que já usam 

essa técnica em suas aulas. Como prática para adquirir experiência na técnica de mapas 

conceituais, sugere-se que o professor os utilize regularmente no planejamento didático de suas 

aulas. 
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A metodologia proposta nesse trabalho, apresenta o caráter recursivo dos mapas 

conceituais ao propor e aplicar a Etapa 4 – Reconstrução dos Mapas Conceituais, pois nessa 

Etapa os estudantes (re)formulam novas frases e proposições com todos os dez conceitos 

abordados na proposta, além disso a iniciativa da professora em recolher e analisar cada Etapa 

desenvolvida pelos estudantes também se configura como caráter recursivo, sendo que os 

estudantes devem fazer as correções de cada Etapa antes de prosseguir para a Etapa seguinte. 

O objetivo é analisar, corrigir, fazer novas estruturações das proposições para a finalização dos 

mapas conceituais. 

A proposta aqui apresentada também pode contribuir com a inovação didático-

pedagógica dos professores no sentido de implantar, em suas aulas, estratégias de ensino e de 

avaliação conceitual e procedimental dos alunos com uso de mapas conceituais. 
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MAPAS CONCEITUAIS NO ENSINO DE QUÍMICA: REFLEXÕES 

SOBRE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA REALIZADA NO CONTEXTO 

DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

João Ricardo Jortieke1 

Júlia Adorno Barbosa2 

Elaine Gomes Matheus Furlan3 

 

Resumo: O presente trabalho trata-se de um relato de experiência em que uma Sequência 

Didática (SD) foi realizada no contexto de uma disciplina de Estágio Supervisionado em 

Química, envolvendo o uso de Mapas Conceituais (MC) no ensino de pH, ácidos e bases. O 

objetivo foi ampliar o debate sobre o uso dos MC a partir de discussões sobre a avaliação da 

SD desenvolvida, tendo em vista algumas limitações observadas. Além da base teórica utilizada 

no momento da atividade descrita, identificou-se a potencialidade de outra três perspectivas que 

podem auxiliar a ampliar discussões teóricas, conceituais e práticas que envolvem o uso de MC 

como ferramenta pedagógica: 1) pela Teoria histórico-cultural, proposta por Vigotski, 2) 

através de Grupos Interativos, descritos pelo Includ-ED e, 3) pelo ponto de vista da Cultura 

Escolar, focalizando o conceito de Aprendizagem Relevante discutido por Pérez Gómez. As 

reflexões que desdobraram da SD planejada e desenvolvida possibilitaram repensar objetivos, 

formas de atuar e de avaliar os estudantes em diversos contextos e conteúdos, ampliando, 

inclusive, as perspectivas teóricas para o uso de MC como uma excelente ferramenta 

pedagógica.  

 

Palavras-chave: Ensino de Ciências, Perspectivas Teóricas, Ferramenta Pedagógica. 

 

CONCEPT MAPS IN CHEMICAL EDUCATION: REFLECTIONS ON A 

DIDACTIC SEQUENCE PERFORMED IN A CONTEXT OF 

SUPERVISED INTERNSHIP 

Abstract: The present work is an experience report of a Didactic Sequence (DS) performed in 

the context of a Supervised Internship in Chemistry, involving the use of Concept Maps (CM) 

for teaching pH, acids and bases. The objective was to broaden the debate on the use of CM 

based on discussions about the evaluation of the developed DS, considering some observed 

limitations. Besides the theoretical basis used at the moment of the described activity, it was 

identified the potentiality from three perspectives that can help broaden theoretical discussions, 

concepts and practices involving the use of CM as a pedagogical tool: 1) from the Cultural 

Historical Theory, proposed by Vigotski; 2) from the Interactive Groups, described by Includ-

ED; and 3) from the point of view of School Culture, focusing on the concept of Relevant 

Learning discussed by Pérez Gómez. The reflections that unfolded from the planned and 
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developed DS allow us to rethink objectives, ways of acting and evaluating students in a variety 

of contexts and contents, broadening the theoretical perspectives for the use of CM as an 

excellent pedagogical tool. 
 

Keywords: Science Teaching, Theoretical Perspectives, Pedagogical Tool. 

 

 

INTRODUÇÃO 

É de grande importância promover a divulgação de reflexões e experiências que 

contribuam para ampliar o debate sobre a Formação de Professores, de modo geral, e sobre o 

Ensino de Ciências. Os estágios supervisionados se destacam por inserir futuros profissionais 

no contexto das escolas, contribuindo para a atuação e discussões acerca das situações 

vivenciadas. Neste sentido, no presente relato são apresentadas reflexões a partir de vivências 

proporcionadas pela disciplina “Estágio Supervisionado em Química II” ao longo do último 

ano do curso de Licenciatura em Química da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), 

com atividades desenvolvidas na cidade de Araras/SP. 

A escola pública, escolhida para as atividades de estágio aqui focalizadas, é conhecida 

por ser uma das instituições de ensino mais tradicionais da cidade, com localização privilegiada 

no centro. Por conta disso, recebe estudantes de vários bairros, contribuindo para uma grande 

variedade cultural. O amplo valor cultural para a cidade e a localização estratégica acabam 

resultando no recebimento de um elevado número de estudantes e, por isso, as salas são 

geralmente numerosas. Sendo assim, no contexto das atividades planejadas procuramos 

explorar diferentes metodologias e vários ambientes, diversificando as formas de trabalho com 

os estudantes e professores da educação básica. Dentre essas perspectivas, destacamos o uso de 

Mapas Conceituais (MC) em uma Sequência Didática (SD). 

 Sendo assim, este relato de experiência objetiva divulgar a possibilidade de ampliar o 

debate sobre o uso de MC considerando três perspectivas teóricas: a partir de Atuações 

Educativas de Êxito (AEE), da Teoria Histórico-Cultural (THC) e sob o ponto de vista da 

Cultura Escolar. Este trabalho surge, principalmente, de diálogos e estudos posteriores à 

realização da SD, como forma de avaliação das atividades desenvolvidas no âmbito do estágio 

supervisionado. 

MAPAS CONCEITUAIS: UM OLHAR PARA A CONTRIBUIÇÃO NO ENSINO DE 

QUÍMICA 

Com o objetivo de compreender o teor de pesquisas recentes no que tange ao uso de MC 

nos processos de ensino e aprendizagem em Ciências da Natureza e, mais especificamente para 
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o Ensino de Química, realizou-se uma breve revisão bibliográfica nas atas do Encontro 

Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC), entre os anos de 2009 e 2017, e nos 

Proceedings da International Conference on Concept Mapping (CMC), entre os anos de 2014 

e 2018. 

Nas atas do ENPEC foram encontrados 37 trabalhos que tratam de MC no Ensino de 

Ciências. O período de buscas nas atas foi determinado pela atualidade dos dados e também 

pela facilitação do mecanismo de busca no intervalo. Dentre eles, 19 abordam temáticas gerais 

sobre Ciências da Natureza, 2 sobre Ensino de Física, 7 sobre Ensino de Ciências Biológicas e 

9 apresentam e discutem diferentes usos de MC nos níveis médio, técnico e superior do Ensino 

de Química. Já nos anais do CMC foram encontrados apenas 6 trabalhos utilizando MC 

aplicados ao Ensino de Química. A seguir, exploraremos os trabalhos que se preocupam com o 

Ensino de Química e que fundamentam a discussão proposta. 

Dentre os trabalhos apresentados, todos utilizam da Teoria da Aprendizagem 

Significativa (AS) de David Ausubel (1983) para nortear as discussões a respeito das pesquisas, 

onde destaca-se o autor Joseph Novak (1986) como contemporâneo da definição de MC 

empregadas ao ensino. 

É possível classificar o uso de MC para o Ensino de Química como usuais apoios para: 

avaliação, ferramenta gráfica de organização de conceitos, feedback de atividades e estudo 

comparativo. Em sua maioria com especial atenção para a Teoria da AS. 

Em geral o uso de MC depende de uma temática conceitual geradora para orientar a 

abordagem pela qual será utilizada tal ferramenta. Equilíbrio Químico é a temática eleita por 

Cavalcanti & Maximiano (2009) a fim de demonstrar a eficácia dos MC em acompanhar a 

evolução conceitual de alunos ao longo de um processo de aprendizado. Também, trata-se de 

uma ferramenta eficiente para comparação individual (MENDONÇA, CORDEIRO & KIILL, 

2014; MARTIN, FRAGA & RAULINO, 2015) ou entre grupos distintos submetidos a 

diferentes processos, permitindo determinar e comparar a eficiência tanto da abordagem como 

do processo de aprendizagem. Outros trabalhos reportam a abordagem das mais diversas 

temáticas dentro da química como: energias renováveis (FERREIRA et al., 2013), calor e 

temperatura (SANTANA et al., 2013), química orgânica contextualizada (RAMOS, 

ALBUQUERQUE & PEREIRA, 2015), propriedades da matéria (SILVEIRA & MENDONÇA, 

2014), entre outros. 

Além da possibilidade de comparação individual e em grupo, os MC podem ser 

utilizados para comparar a eficiência com outras metodologias, como por exemplo as aulas 

experimentais. Foi demonstrado que, apesar de tênue, é possível notar uma melhoria nas 
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avaliações dos alunos que realizaram as atividades de MC comparadas aos que presenciaram 

somente a aula experimental. Assim, MC destacam-se sobre outros instrumentos facilitadores 

de aprendizagem como neste caso, as aulas experimentais (SILVEIRA & MENDONÇA, 2014). 

O uso de MC como ferramenta gráfica, no sentido de potencializar a aprendizagem de 

conceitos químicos, é explorado por Aguiar & Correia (2015). Estes autores ressaltam a 

necessidade de certo cuidado, pois a utilização de elementos gráficos pode acabar confundindo 

e ocasionando concepções alternativas sobre os temas. 

Desta forma, Santana et al. (2013) reportam a importância da utilização de um mapa 

previamente validado por um profissional especialista, para orientar o estudo comparativo dos 

critérios de avaliação. Entretanto, essa função não pode ser aplicada a todos os casos. 

Além de ser eficiente no acompanhamento do processo de ensino aprendizagem, os MC 

podem ser utilizados como ferramenta para avaliação de cursos de curta duração e também ser 

amplamente aplicáveis a todos os níveis de ensino, tal como fundamental e médio (RAMOS, 

ALBUQUERQUE & PEREIRA, 2015), técnico (FERREIRA et al., 2013), superior 

(SANTANA et al., 2013) e até mesmo na pós-graduação.  

Os MC demonstram-se ainda mais flexíveis a adaptação quando empregados ao Ensino 

Inclusivo. Charallo, Freitas & Zara (2017) destacam-se pela adaptação de MC ao ensino de 

Libras, onde os autores abordam de forma diferente dos demais, atribuindo maior enfoque aos 

termos de ligação e não às correlações engessadas entre os conceitos. 

Enquanto a maior parte dos autores reporta o desenvolvimento mediado de MC, Corrêa 

e seus colaboradores (2018) apresentam uma abordagem onde os alunos devem identificar erros 

em MC já prontos. Tal identificação é o diferencial no estabelecimento de correlações, onde 

estes precisam estabelecer qual relação não está correta dentre elas, fortalecendo ainda mais 

esta ferramenta e sua ampla aplicabilidade. 

Pensando na dificuldade em despertar a motivação no estudo pelas ciências, Teppo & 

Rannikmãe (2016) reportam o aumento do interesse dos alunos em aprender química após a 

utilização de MC como ferramenta.   

Por fim, os trabalhos de Aquino & Cavalcante (2014), Coutinho, Ghedin & Lima (2015) 

e Gonçalves et al. (2015) relatam a utilização de MC como ferramentas de avaliação prévia e 

posterior ao desenvolvimento de uma Sequência Didática, focalizando o relato dos alunos sobre 

o uso de MC para auxiliar na organização e revisão do conteúdo estudado. Esses trabalham, 

especialmente, se aproximam da proposta de discussão aqui focalizada, portanto, foram 

explorados com atenção; contudo, o conjunto dos estudos encontrados contribuiu para o 

reconhecimento da relevância acerca do uso de MC.  
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MAPAS CONCEITUAIS PELA PERSPECTIVA DA TEORIA DA APRENDIZAGEM 

SIGNIFICATIVA: algumas reflexões 

A abordagem de MC fundamenta-se no Construtivismo, onde os conceitos são 

apresentados como instrumentos de facilitação da aprendizagem, de modo sistematizado e 

significativo para o aluno. Para a área das Ciências da Natureza, a utilização dos MC faz com 

que o processo de ensino e aprendizagem seja mais dinâmico, aplicado aos programas 

curriculares e na formação do conhecimento científico. 

Inicialmente, os MC foram desenvolvidos em 1972 (NOVAK & CAÑAS, 2010), dentro 

do programa de pesquisa realizado por Novak na Universidade de Cornell, no qual ele buscou 

acompanhar e entender as mudanças na maneira como as crianças compreendiam a ciência 

(NOVAK; MUSONDA, 1991). 

Dentre os trabalhos encontrados, através da revisão bibliográfica sobre a concepção 

teórica e a técnica da construção dos MC, é importante ressaltar que a fundamentação teórica 

sobre o tema está norteada pela seguinte definição que toma como base a Teoria da AS de 

Ausubel:  

[...] ferramentas gráficas para a organização e representação do conhecimento. 

Eles incluem conceitos, geralmente dentro de círculos ou quadros de alguma 

espécie, e relações entre conceitos, que são indicadas por linhas que os 

interligam. As palavras sobre essas linhas, que são palavras ou frases de 

ligação, especificam os relacionamentos entre dois conceitos. (NOVAK & 

CAÑAS, 2010, p. 10) 

O Autor Marco Antônio Moreira (2012) destaca-se, entre os trabalhos brasileiros, como 

referência dentre os que discutem os MC pela perspectiva da Teoria da AS. Para ele é necessário 

se atentar às orientações sobre os MC uma vez que não devem ser confundidos com mapas 

mentais, que são livres, associacionistas, não se ocupam de relações entre conceitos, incluem 

coisas que não são conceitos e não estão organizados hierarquicamente. Não devem, 

igualmente, ser confundidos com quadros sinópticos que são diagramas classificatórios. Mapas 

Conceituais não buscam classificar conceitos, mas sim relacioná-los e hierarquizá-los.  

Entretanto, apesar de demonstrarem os MC como eficientes ferramentas para avaliar a 

AS em diversos níveis de ensino, cabe ressaltar que são recorrentes alguns dos principais 

problemas encontrados na concepção acerca do processo de Ensino e Aprendizagem 

frequentemente atrelado à esta metodologia. Algumas questões são levantadas por Aubert e 

colaboradores (2016), a seguir.  

Muitos dos trabalhos relatam o uso de MC como forma de ponto de partida para uma 

sequência didática, entretanto a Teoria de Ausubel ilumina apenas na direção de identificação, 
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partindo do que é conhecido para o que é desconhecido. Desta forma, a primeira lacuna surge 

na necessidade de determinar um início igual e ideal para os estudantes. Porém, sabe-se que 

pelas relações humanas isso seria impossível.  

Grande parte dos trabalhos utilizam MC como forma de amenizar a problemática de 

introduzir um novo conhecimento aos estudantes.  

[...] quando um aluno é exposto, prematuramente, a uma tarefa de 

aprendizagem, antes de estar preparado de forma adequada para a mesma, não 

só não aprende a tarefa em questão (ou aprende-a com muitas dificuldades), 

como também aprende com esta experiência a temer, desgostar e evitar a 

tarefa. (AUSUBEL, 2000, p. 15)   

Conforme a Teoria da AS, a introdução de novos conteúdos é realizada através da 

adequação dos mesmos, apresentando-os de forma resumida e gradativamente mais complexa 

(AUSUBEL, 1968). Contudo, como ressaltado acima, as relações humanas tornam impossível 

estabelecer um mesmo ponto de partida para todos os estudantes. Sendo assim, tal perspectiva 

acaba por limitar a aprendizagem de determinados sujeitos.  

A Teoria da AS considera o aluno protagonista de seu futuro, atribuindo autonomia às 

suas ações durante o processo de Ensino e Aprendizagem. A compreensão do desenvolvimento 

cognitivo apresentada por Ausubel (1968; 2000) é transpassada por ideais excludentes e 

hierárquicos no que tange às relações sociais e culturais. Tal ponto fica evidente quando o autor 

trata das fases de desenvolvimento cognitivo e da influência do meio social nos indivíduos: 

A sequência das fases é invariável, mas a idade particular em que surge uma 

determinada fase dentro ou entre culturas diferentes (e sistemas escolares), e 

em diferentes áreas de matérias, varia dependendo das experiências culturais, 

subculturais e idiossincráticas [...]. Assim, em determinadas culturas ou 

subculturas e em crianças que demonstram algum atraso (ou, até mesmo, em 

muitas intelectualmente normais), a fase mais avançada pode nem sequer 

surgir. (AUSUBEL, 2000, p. 15) 

 

[...] Não faz diferença, em termos de influência limitante, se a deficiência 

observada é atribuível à dotação gênica inferior ou ao ambiente inadequado. 

Se, como resultado de um ambiente consistentemente desprivilegiado durante 

os primeiros anos de formação, a potencial capacidade intelectual não for 

atualizada, o déficit alcançado na capacidade funcional limitará 

significativamente a extensão em que estímulos ambientais posteriores, 

mesmo que normais em quantidade e qualidade, possam aumentar a taxa de 

crescimento cognitivo. Portanto, os indivíduos com sucesso ou fracasso 

anteriores no desenvolvimento de suas capacidades intelectuais tendem a 

manter sua taxa de crescimento futuro relativamente constante. O fracasso 

inicial em adquirir linguagem adequada, processamento de informações e 

capacidade de resolver problemas, por exemplo, limita o crescimento 
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posterior das capacidades cognitivas e do funcionamento cognitivo. (p. 189, 

tradução dos autores4) 

Dessa forma, este se torna um ponto delicado na Teoria da AS, pois muitas vezes as 

deficiências durante o processo são de responsabilidade do “próprio protagonista”, fazendo com 

que as autoridades sejam cada vez menos responsáveis pelo fracasso escolar (AUBERT et al., 

2016).  

Talvez, a lacuna mais importante destacada é o que Aubert e colaboradores (2016) 

denominaram como “currículo de mimos”. A concepção Construtivista que embasa os trabalhos 

toma como ponto de partida a adaptação do ensino aos conhecimentos prévios dos alunos, 

assim, levando em consideração o contexto sociocultural de cada um. Partindo de como esse 

contexto amplia ou limita o conhecimento prévio, o ensino não só se ajusta ao ponto de partida, 

mas também as limitações do aluno. O problema surge quando o sistema se depara com 

estudantes onde o contexto sociocultural são limitantes, porém a capacidade do estudante é 

íntegra. Dessa forma, o processo de Ensino e Aprendizagem acaba priorizando a afetividade e 

felicidade nas relações, em vez de aprendizagens instrumentais e, desta forma, as desigualdades 

cada vez mais são consolidadas (AUBERT et al., 2016).  

Com base nestas discussões, a seguir será descrita, resumidamente, a SD realizada e as 

limitações encontradas durante seu desenvolvimento, focalizando o uso de MC e as reflexões 

desencadeadas a respeito de outros referenciais teóricos que podem fomentar discussões sobre 

o potencial de MC. 

A SEQUÊNCIA DIDÁTICA: ÁCIDOS, BASES E pH NO ENSINO MÉDIO5 

A sequência de atividades, realizada com duas turmas do terceiro ano do ensino médio 

de uma escola estadual, teve como objetivos: (I) identificar o conhecimento prévio e as 

deficiências de conteúdo dos alunos; (II) utilizar da experimentação investigativa como 

ferramenta para trabalhar as deficiências identificadas; (III) promover o debate entre os alunos 

 
4 It makes no difference in terms of this limiting influence whether the attained deficiency is attributable to inferior 

genic endowment or to inadequate environment. If, as a result of a consistently deprived environment during the 

early formative years, potential intellectual endowment is not actualized the attained deficit in functional capacity 

significantly limits the extent to which later environmental stimulation even if normal in quantity and quality, can 

increase the rate of cognitive growth. Hence and individuals prior success or failure in developing his intellectual 

capacities tends to keep his future rate of growth relatively constant. Initial failure to acquire adequate language, 

information processing and problem solving abilities, for example, limits the later growth of cognitive capacities 

and of cognitive functioning. 
5 Para maiores informações sobre a Sequência Didática, consultar BARBOSA, J. A.; JORTIEKE JUNIOR, J. R.; 

FURLAN, E. G. M. Contribuições do Estágio Supervisionado na Formação de Professores: desenvolvimento de 

mapas conceituais como avaliação e experimentação. In: EVENTO DE EDUCAÇÃO EM QUÍMICA, 16., 2018, 

Araraquara. Atas...UNESP: Instituto de Química, 2018, p.284-293. 
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sobre práticas de descarte de produtos químicos e impactos ambientais ocasionados pelas ações 

humanas; (IV) verificar como o conteúdo ensinado foi assimilado pelos alunos através da 

sequência proposta.  

Sendo assim, foi planejada uma sequência de atividades com duração de três aulas (50 

min/aula) considerando como ponto principal a organização em grupos pré-estabelecidos e 

heterogêneos (de acordo com as avaliações e percepções dos professores da escola), esperando 

alcançar o máximo de aprendizagem para todos.  

 A Aula I buscou compreender as lacunas de conteúdo sobre ácidos e bases. Para isso, 

utilizou-se a elaboração de MC como instrumento de ensino, de tal maneira que os conceitos 

empregados como palavras-chave foram escolhidos com base no Caderno do Aluno (SÃO 

PAULO, 2014). Desta forma, os mapas conceituais elaborados foram utilizados como uma 

importante fonte de dados para a realização das atividades posteriores, uma vez que indicaram 

a relação que os estudantes estabeleceram entre um conceito e outro, possibilitando 

intervenções pedagógicas pontuais. 

A Aula II foi o momento de intervenção, tendo como base os conceitos que não foram 

assimilados e com o objetivo de discutir conceitos sobre ácidos e bases, utilizando uma 

abordagem experimental e contextualizada. Portanto, foram utilizados dois experimentos 

proporcionando questionamentos aos grupos sobre os conteúdos envolvidos na atividade, tendo 

oportunidades para tirar dúvidas e discutir a relação entre os conceitos e a sociedade. Vale 

ressaltar que os grupos foram divididos de tal forma que metade realizasse um experimento 

sobre chuva ácida e a outra metade realizasse o experimento sobre descarte de resíduos. 

O intuito de realizar essa divisão tem uma relação direta com a Aula III, consistindo no 

momento de avaliação dos grupos. Para isso, foi realizado um processo que chamamos de 

“intercâmbio”. Esse processo foi a troca de estudantes entre os grupos de tal forma que ficassem 

reunidos estudantes que realizaram ambos os experimentos. Dessa forma, foi possível estimular 

a interação no grupo, uma vez foram elaborados novos MC, sob uma perspectiva avaliativa, 

com inclusão de conceitos gerais e específicos a cada experimento e os estudantes, por conta 

disso, necessitavam conversar entre si e trabalhar em equipe para elaborá-lo. 

REFLEXÕES ACERCA DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 Em relação à aprendizagem na Sequência Didática desenvolvida, damos destaques, 

como exemplo, aos MC elaborados nas Aulas I e III pelo Grupo 1 de estudantes.  Referente a 

aula I (Figura 1) o MC elaborado serviu como fonte de dados para guiar as discussões das aulas 
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posteriores. Para isso, verificou-se a qualidade dos Mapas desenvolvidos através de: o número 

de conceitos utilizados, a relação entre os conceitos e a estrutura apresentada.  

Figura 1 - Mapa Conceitual elaborado pelo Grupo 1 na Aula I sobre o tema Ácidos e Bases. Destaque 

para a ausência de termos de ligação, simbolizados por “????”.  

 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 

 O MC elaborado na Aula III (Figura 2) foi um dos principais meios de avaliação da 

aprendizagem no contexto da SD, considerando a intervenção realizada a partir das lacunas 

identificadas. Os critérios de avaliação foram: a) Uso das palavras-chave requisitadas, através 

da verificação da presença de todas as palavras-chave requisitadas nos mapas elaborados (até 

2,0 pontos); b) Correlação entre as palavras-chave, através da verificação da conexão entre uma 

palavra chave e outra (até 3,0 pontos); c) Correlação lógica entre as palavras-chave, através da 

verificação do termo de ligação entre elas (até 3,0 pontos); e d) Verificação da dinâmica do 

grupo (até 2,0 pontos). 

Os mapas utilizados durante a SD foram importantes para evidenciar a compreensão 

dos conceitos pelos alunos. Ao comparar os MC elaborados ao longo da atividade, pode-se 

notar uma maior complexidade naquele desenvolvido na Aula III se comparado àquele 

elaborado na Aula I (Figuras 2 e 1, respectivamente).  

O uso de termos de ligação foi uma dificuldade apontada por alguns trabalhos 

encontrados na revisão bibliográfica. Ambos trabalhos destacam a importância de domínio dos 

procedimentos de elaboração de MC por parte dos alunos para o êxito de uma atividade 

(MENDONÇA, CORDEIRO, KIILL, 2014; RAMOS, ALBUQUERQUE, PEREIRA, 2015).  

Contudo, pode-se notar que houve um aumento na quantidade ligação entre conceitos, no uso 

de termos de ligação e na presença de maior número de conceitos. Tal fato é um indício de que 

a Sequência Didática foi importante para o desenvolvimento desses alunos, tanto no que tange 
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à disciplina de química, quanto ao uso de MC (alguns estudantes se mostraram mais 

interessados em MC como importante ferramenta de estudos em casa, por exemplo).  

Figura 2 - Mapa Conceitual elaborado pelo Grupo 1 na Aula III sobre o tema Ácidos e Bases. 

Destaque para a ausência de termos de ligação, simbolizados por “????”. 

 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 

No que se refere à SD em si, pode-se observar que o uso de MC está altamente 

condicionado à metodologia de ensino adotada ao longo do histórico escolar do corpo discente. 

O fato de estudantes serem frequentemente estimulados a competir entre si comprometeu parte 

da SD, uma vez que ela foi pautada na colaboração de alunos em grupos heterogêneos (do ponto 

de vista do desempenho acadêmico). Dessa forma, os grupos da SD eram liderados pelos 

estudantes com maior desempenho acadêmico, uma vez que se tornou um consenso em cada 

grupo que os demais não tinham muita coisa a oferecer para o bom andamento da atividade. 

Esse acontecimento evidencia que os alunos de baixo rendimento são constantemente 

prejudicados em atividades escolares. Portanto, é de suma importância metodologias que 

estimulem a cooperação e a solidariedade na escola, visando a superação da estigmatização dos 

alunos de baixo rendimento (frequentemente considerados como de origem periférica ou de 

famílias pobres) (AUBERT et al., 2016).  

Ainda, o uso de MC como atividade de ensino na aula I foi outro fator que causou 

confusão entre os estudantes, uma vez que o corpo discente estava habituado a realizar 

atividades apenas como forma de avaliação. Tal confusão se traduziu em necessidade, 

demonstrada pelos estudantes, de “fazer corretamente”. Assim, éramos sempre questionados 

“Professor, está certo a forma como fiz meu mapa?”, “Professora, vai estar errado se eu colocar 
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essa palavra aqui?”. Acreditamos que essa postura seja devido ao costume de avaliações 

tradicionais e professores que não demonstram tanto interesse na aprendizagem do aluno como 

demonstram para o bom desempenho nas provas escritas, por exemplo. É nesse sentido que se 

torna essencial buscar alternativas que auxiliem o corpo docente e estudantil escolar a superar 

a prevalência de metodologias tradicionais de avaliação, de modo a possibilitar o uso de 

metodologias e ferramentas alternativas (como os MC) em atividades cotidianas nas salas de 

aula (DANTAS; MASSONI; SANTOS, 2017).  

Além disso, a análise dos MC elaborados permitiu evidenciar um problema de 

vocabulário relacionado à alfabetização científica. Uma delas se refere ao vocabulário limitado 

dos estudantes. Variações da palavra “gerar”, por exemplo, foram utilizadas, equivocadamente, 

como sinônimos para diversas palavras em termos de ligação. Consideramos que esse fato se 

deve à problemas na alfabetização científica dos estudantes, uma vez que eles desconhecem 

termos usualmente utilizados na química como “ionizar” ou “elaboração de teoria”. 

Consequentemente, o problema na utilização desses termos implica em uma dificuldade na 

assimilação do conhecimento científico a ele vinculado.  Essa questão ressaltam a importância 

de repensar a figura central do processo de ensino, de modo a priorizar o conhecimento 

científico e a participação de todos os indivíduos para o desenvolvimento da linguagem e, 

portanto, de conceitos científicos (VIGOTSKI, 2001).   

O processo de ensino: discussões teóricas de superação 

 Reuniões para avaliação da SD, realizadas após seu desenvolvimento durante as 

atividades de estágio supervisionado, promoveram discussões entre os autores a respeito do uso 

de MC como ferramenta de ensino e aprendizagem podendo, de alguma forma, superar as 

dificuldades encontradas no que tange às limitações evidenciadas. Assim, discutiremos algumas 

possibilidades para ampliar o debate sobre MC, a partir de três pontos de vista: das Atuações 

Educativas de Êxito, da Teoria Histórico-Cultural e sob o ponto de vista da Cultura Escolar. 

a) O INCLUD-ED e as Atuações Educativas de Êxito 

 A primeira perspectiva a ser discutida para a superação das limitações da Teoria da AS 

é a perspectiva das Atuações Educativas de Êxito (AEE). 

Como na medicina, onde se implementam apenas os tratamentos que se 

mostraram eficazes na cura de uma determinada doença, há uma necessidade 

de identificar aquelas Atuações Educativas e sociais que as pesquisas 

demonstram ser eficazes na reversão da exclusão social e educacional. Até 

agora, a tendência tem sido basear políticas educacionais e sociais em 
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premissas ao invés de evidências científicas, levando à reprodução de 

desigualdades.  (CREA, 2006-2011, p. 9) 

 Tais atuações foram o foco de estudo de três dos projetos apresentados pelo Relatório 

INCLUD-ED (CREA, 2006-2011), um documento com o objetivo de “[...] iluminar essa 

questão sobre como a educação pode contribuir para a coesão social na sociedade, baseada em 

conhecimento.” (CREA, 2006-2011, p.9). Mais especificamente, o relatório explicita os 

elementos educacionais, identificados ao longo de pesquisas, que colaboram para o sucesso de 

jovens pertencentes, especificamente, a grupos vulneráveis em quatro esferas da sociedade: 

habitação, saúde, emprego e participação sociopolítica. Ainda, o relatório baseia-se em projetos 

que utilizam a Perspectiva Comunicativa como referencial teórico que  

[...] inclui as contribuições de orientações objetivistas e construtivistas, 

embora dê importância aos processos de reflexão crítica, autorreflexão e à 

intersubjetividade, nos quais os significados são construídos em comunicação 

interativa entre as pessoas, por meio de consensos. (CREA, 2006-2011, p. 11) 

É nesse contexto que são definidas as AEE enquanto “ações que contribuem para o êxito 

na escola (conforme refletido no progresso dos alunos em termos de rendimento escolar) e na 

convivência.” (CREA, 2006-2011, p. 18) e que, além disso, contribuem “para o êxito 

educacional ou para a melhora no acesso às quatro áreas da sociedade.” (CREA, 2006-2011, p. 

11).  

O INCLUD-ED descreve duas formas de AEE: uma baseada em formas de realocação 

de recursos e agrupamento de estudantes dentro da sala de aula e outra que se preocupa com a 

participação da comunidade e dos familiares no espaço escolar para a superação de 

desigualdades em diversos setores sociais. Devido ao interesse deste trabalho, discutiremos 

àquelas que se preocupam com as questões que tangem diretamente à sala de aula.  

 Sendo assim, as pesquisas do referente relatório identificaram três maneiras de 

organizar uma sala de aula, tanto do ponto de vista dos alunos quanto dos recursos humanos: 

homogênea, mista e inclusiva. Com relação ao agrupamento homogêneo, temos a influência 

“[...] de padrões diferentes de currículo para grupos de alunos com base em sua habilidade, uma 

prática que ocorre dentro das escolas.” (CREA, 2006-2011, p. 19). Tratando do agrupamento 

misto, a influência da grande diversidade na sala de aula é encarada como uma dificuldade pelo 

corpo docente. 

Portanto, as escolas iniciaram a implementação de agrupamento homogêneo, 

separando alunos “diferentes” de acordo com suas habilidades ou colocando-

os em grupos especiais fora da sala de aula, com professores adicionais. 

Assim, esses professores adicionais ensinam grupos homogêneos de alunos 

com base em seu nível de habilidade. (CREA, 2006-2011, p. 19) 
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 É importante ressaltar a diferença entre o agrupamento homogêneo e misto: ambos 

consideram a adaptação curricular conforme as habilidades dos estudantes; contudo, o primeiro 

leva em consideração a prática dentro da sala enquanto o segundo estende para a formação de 

grupos homogêneos (ou seja, de estudantes de mesmo nível acadêmico) intra e extraclasse. 

Ainda, ambos colaboram para a exclusão social. 

O agrupamento inclusivo se caracteriza por práticas na sala de aula que visam ao 

favorecimento da heterogeneidade, de forma a responder à diversidade encontrada na sala de 

aula. Aqui, o foco é a aprendizagem de estudantes que apresentam baixo aproveitamento escolar 

com participação essencial dos recursos humanos como forma de apoio.   

O relatório comprova que, dessa forma, todos os estudantes são beneficiados devido ao 

estímulo de características essenciais para a potencialização da aprendizagem, tais como 

cooperação, respeito e solidariedade.  

Dentre as principais medidas que consideram o agrupamento misto, o INCLUD-ED 

destaca a eficácia dos chamados Grupos Interativos (GI).  

Grupos interativos envolvem a organização da classe em pequenos grupos 

heterogêneos de alunos (ex. quatro grupos de cinco alunos cada) com a 

inclusão de vários adultos, um por grupo. Cada grupo trabalha com uma 

atividade de aprendizagem instrumental durante algum tempo (por exemplo, 

20 minutos). Em seguida, os grupos fazem um rodízio e trabalham com uma 

atividade diferente com um adulto diferente. Esses adultos são outros 

professores, membros de famílias, voluntários da comunidade e outros 

voluntários. São encarregados de fomentar interações entre as crianças para 

resolver as tarefas designadas, e também as expõem a uma gama mais 

abrangente e mais rica de interações de aprendizagem. Nos grupos interativos, 

as crianças aprendem em interação com seus pares, que têm vários níveis de 

habilidade, alguns academicamente mais fortes. Os grupos oferecem mais 

oportunidades de ajuda mútua entre crianças com níveis e ritmos diferentes de 

aprendizagem, bem como uma ampla gama de adultos diversos. (CREA, 

2006-2011, p. 24) 

 Assim, a inclusão de GI em sequências didáticas que utilizam MC como ferramenta de 

ensino e aprendizagem, podem promover o desenvolvimento de habilidades indispensáveis à 

sociedade atual de forma a contribuir para o aumento da aprendizagem e transformação da 

realidade dos estudantes. Ainda, a cooperação entre estudantes com diversos níveis de 

conhecimentos prévios torna-se importante e positiva ao considerar a diversidade como 

essencial para a aprendizagem.  

 Ainda, inserir voluntários provenientes da comunidade local pode ressignificar o papel 

da escola ao ir de desencontro à premissa de que o entorno social pode atuar como um limitante 

para a aprendizagem dos indivíduos. Afinal, as atividades de ensino são enriquecidas com a 

participação de voluntários.  
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[...] não são as características dos alunos, ou de suas famílias, ou da 

vizinhança, que explicam os resultados que obtêm, e sim as ações que estão 

sendo implementadas. Quando as escolas implementam AEEs, o desempenho 

escolar melhora. (CREA, 2006-2011, p.18-19) 

b) Análise de Mapas Conceituais: contribuições da Teoria Histórico-Cultural  

Uma segunda perspectiva a ser discutida é a influência das ideias de Vigotski como 

importante autor da Teoria Histórico-Cultural (THC).  

Duarte (1996) ressalta que o Marxismo é um dos eixos centrais da THC, principalmente 

no que tange à influência da intersubjetividade dos sujeitos em sua relação com o mundo, uma 

vez que “[...] a interação entre subjetividades era para Vigotski sempre uma interação 

historicamente situada, mediatizada por produtos sociais, desde os objetos até os conhecimentos 

historicamente produzidos, acumulados e transmitidos. ” (DUARTE, 1996, p. 30). Com base 

nisso, esse mesmo autor discute a questão de muitos estudiosos construtivistas do Brasil 

considerarem, ingenuamente, Vigotski enquanto o precursor da inclusão dos fatores sociais nos 

processos de ensino (perspectiva denominada de Sócio Construtivismo).  

Para Vigotski, dois fatores são importantes para o processo de ensino e aprendizagem: i) 

a apropriação dos conhecimentos historicamente adquiridos e ii) a orientação do processo de 

ensino pelo educador como quesito mais importante se comparado aos processos espontâneos 

de aprendizagem. Portanto, “[...] reconhecer a historicidade do ser humano significa, em se 

tratando do trabalho educativo, valorizar a transmissão da experiência histórico-social, 

valorizar a transmissão do conhecimento socialmente existente (DUARTE, 1996, p. 35) 

 Ainda, Vigotski ressalta a importância de basear o processo de ensino e aprendizagem 

nas possibilidades e capacidades em formação dos indivíduos, indo além do pressuposto 

construtivista da importância de basear o ensino nos conhecimentos prévios do corpo discente. 

Aqui, evidencia-se um desencontro entre o Construtivismo e a THC. 

Acreditava-se há algum tempo que, pelo uso de testes, poderíamos determinar 

o nível de desenvolvimento mental no qual o processo educacional deveria se 

basear e cujos limites não deveriam ser ultrapassados. Esse procedimento 

orientava o aprendizado em direção ao desenvolvimento de ontem, em direção 

aos estágios de desenvolvimento já completados. O erro deste ponto de vista 

foi descoberto mais cedo na prática do que na teoria. (VIGOTSKI, 1991, p. 

60) 

Ou seja, em termos conceituais “Vigotski critica a aprendizagem que se limite ao nível 

de desenvolvimento atual e postula que o bom ensino é justamente aquele que trabalha com a 

zona de desenvolvimento próximo.” (DUARTE, 1996, p. 39). É necessário basear o ensino em 

exigências que um indivíduo não possa realizar de forma autônoma, mas sim com auxílio de 
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outra pessoa. Nesse contexto insere-se o conceito de Imitação, uma característica essencial para 

a aprendizagem e humanização, uma vez que é o processo intermediário da aprendizagem, o 

caminho que media a passagem da Zona de Desenvolvimento Próximo (ZDP) ao Nível de 

Desenvolvimento Atual (NDA) (DUARTE, 1996). 

As crianças podem imitar uma variedade de ações que vão muito além dos 

limites de suas próprias capacidades. Numa atividade coletiva ou sob a 

orientação de adultos, usando a imitação, as crianças são capazes de fazer 

muito mais coisas. Esse fato, que parece ter pouco significado em si mesmo, 

é de fundamental importância na medida em que demanda uma alteração 

radical de toda a doutrina que trata da relação entre aprendizado e 

desenvolvimento em crianças. (VIGOTSKI, 1991, p. 59) 

Portanto, sob a perspectiva da THC, o Ensino Escolar tem  

[...] a importante tarefa de transmitir à criança os conteúdos historicamente 

produzidos e socialmente necessários, selecionando o que desses conteúdos 

encontra-se, a cada momento do processo pedagógico, na zona de 

desenvolvimento próximo. Se o conteúdo escolar estiver além dela, o ensino 

fracassará porque a criança é ainda incapaz de apropriar-se daquele 

conhecimento e das faculdades cognitivas a ele correspondentes. Se, no outro 

extremo, o conteúdo escolar se limitar a requerer da criança aquilo que já se 

formou em seu desenvolvimento intelectual, então o ensino torna-se inútil, 

desnecessário, pois a criança pode realizar sozinha a apropriação daquele 

conteúdo e tal apropriação não produzirá nenhuma nova capacidade 

intelectual nessa criança, não produzirá nada qualitativamente novo, mas 

apenas um aumento quantitativo das informações por ela dominadas.  

(DUARTE, 1996, p. 40) 

Após explicitar algumas das principais ideias de Vigotski no que tange à THC, vamos 

à discussão sobre sua influência no uso de MC como ferramentas de ensino e aprendizagem. 

Bellas, Gonzalez e Silva (2015) propõem uma nova forma de avaliar MC com base nos 

pressupostos de Vigotski. Conforme tais autores, Vigotski elaborou uma metáfora envolvendo 

a formação de conceitos e o globo terrestre que pode ser utilizada como guia na avaliação da 

aprendizagem em MC.  Assim,  

[...] termos colocados no topo (no polo norte do mapa) representarão o 

pensamento abstrato e os colocados mais abaixo (no polo sul), representarão 

o pensamento concreto. Os conceitos científicos/escolares apresentam maior 

generalidade que os conceitos espontâneos, devido à sua maior abstração, por 

isso, ficarão no topo do mapa (BELLA; GONZALEZ; SILVA, 2015, p. 5) 

 Dessa forma, é possível ampliar a riqueza de informações obtidas pela análise de MC 

ao considerar a relação concreto/abstrato. A Figura 3 representa a ideia dos autores.  
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Figura 3 - Mapas Conceituais sobre energia: A - feito por estudante; B- interpretado pelo professor.  

  

Fonte: BELLAS; GONZALEZ; SILVA, 2015. 

A utilização de MC como instrumentos de ensino e aprendizagem em um contexto de 

discussão das ideias elaboradas no MC da Figura 3.A (pelos estudantes) permite uma 

interpretação conforme a Figura 3.B, pelo professor. Segundo os autores, fomentar um debate 

acerca dos conceitos envolvidos na elaboração desse instrumento possibilita a identificação da 

relação concreto/abstrato entre as ideias presentes. Assim, é possível concluir, segundo o 

exemplo apresentado pelos atores, que o conceito “trabalho” é mais abstrato. Nesse contexto, 

“trabalho” é interpretado pelo professor e realocado em um nível levemente superior ao 

conceito mais concreto, isto é, “calor”. Portanto, tais ideias de interpretação e utilização de MC 

permitem intervenções ainda mais pontuais para favorecer a aprendizagem, uma vez que 

favorecem a identificação de definições que seguem abstratas mesmo após um processo 

especifico de ensino. 

b) Cultura Escolar: focalizando o conceito de Aprendizagem Relevante 

Pérez Gómez (2001) interpreta os fatores que intervêm na vida escolar como culturas e 

destaca a escola e o sistema educativo como uma importante “instância de mediação entre 

significados, os sentimentos e as condutas da comunidade social e o desenvolvimento particular 

das novas gerações” (p. 11). Acrescenta que, ao se questionar a função social da escola, os 

professores podem ficar em uma posição delicada que tornam obsoletos os conteúdos e as 

práticas em relação a sucessão de acontecimentos que interferem na vida escolar, portanto, 

destaca a necessidade de análises: 

A                                                              B 
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A análise do que realmente acontece na escola e dos efeitos que tem nos 

pensamentos, nos sentimento e nas condutas dos estudantes requer descer aos 

intercâmbios subterrâneos de significados que se produzem nos momentos e 

nas situações mais diversas e inadvertidas da vida cotidiana da escola. As 

diferentes culturas que se intercruzam no espaço escolar impregnam o sentido 

dos intercâmbios e o valor das transações em meio às quais se desenvolve a 

construção de significados de cada indivíduo. (PÉREZ GÓMEZ, 2001, p. 16-

17) 

 Compreendendo que a função da escola se apoia no tripé: socializadora, instrutiva e 

educativa, o autor destaca que os conhecimentos científicos ou culturais devem provocar a 

reconstrução do conhecimento e experiência, com autonomia e independência intelectual, 

caracterizados pela análise crítica dos processos, proporcionando aos indivíduos modos 

próprios de pensar, sentir e atuar. No entanto, há questões que precisam de reflexões sobre as 

exigências e os reais problemas que o contexto escolar impõe, entre eles, estão aspectos sobre 

o currículo e as relações com a comunidade.  

Nesta linha Pérez Gómez (2001, p. 267) propõe pensarmos acerca da “polêmica relação 

entre a relevância da aprendizagem e o rigor e a potencialidade do conhecimento disciplinar”, 

com a seguinte e intrigante questão: “A função educativa da escola requer a aprendizagem 

relevante; agora, é possível que todos os estudantes tenha, acesso de modo relevante ao 

conhecimento disciplinar?”. Para fundamentar esta discussão o autor retoma e distingue dois 

tipos de aprendizagem (memorística e significativa) e avança na potencialidade da 

aprendizagem relevante, no sentido de provocar a reconstrução de esquemas habituais de 

conhecimento, portanto, de grande utilidades para os sujeitos.  

A aprendizagem relevante se produz quando, além da justaposição de 

esquemas explicativos, a importância do tema ou o interesse do indivíduo 

provocam a integração, e em consequência, a reestruturação de seus esquemas 

experienciais, desestabilizados pela potência explicativa e pela utilidade e 

relevância vital dos conteúdos aprendidos significativamente. (PÉREZ 

GÓMEZ, 2001, p. 268) 

São aspectos fundamentais para refletirmos sobre a formação dos estudantes, a seleção 

de conteúdos, os interesses, as demandas, as necessidades de modo a planejar, desenvolver e 

avaliar atividades que, de fato, proporcionem aprendizagem relevante, provocando alterações, 

reconstruções e análise crítica do contexto em que os indivíduos estão inseridos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A vivência aqui brevemente relatada foi importante no contexto da formação inicial dos 

licenciandos e da formação continuada dos professores, assim como, para a aprendizagens dos 

estudantes da educação básica. As reflexões que desdobraram da sequência didática planejada 
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e desenvolvida possibilitaram repensar objetivos, formas de atuar e de avaliar os estudantes em 

diversos contextos e conteúdos, ampliando, inclusive, as perspectivas teóricas para o uso de 

MC como uma excelente ferramenta pedagógica.    

 Dessa maneira, de forma a superar algumas limitações, as AEE (através dos GI) 

permitem flexibilidade no processo de ensino, garantindo também máximas aprendizagens. 

Ainda, utilizar os MC sob o ponto de vista da THC é uma alternativa para a superação das 

limitações supostamente impostas pelo meio social ao desenvolvimento cognitivo e de avançar 

na questão que envolve a centralização do processo de ensino e aprendizagem no NDA ao invés 

da ZDP. Por fim, pensar os MC sob a perspectiva da Cultura Escolar, conforme as ideias de 

Aprendizagem Relevante de Pérez Gómez, permite estender a compreensão da instituição 

escolar na formação e desenvolvimento de todos as pessoas, avançando também na visão do 

meio sociocultural enquanto limitador do desenvolvimento. 

 Vários estudos apontam a importância dos MC para o ensino e a aprendizagem em 

diversas áreas. No âmbito do ensino de ciências e, especialmente, para o ensino de química, 

foco deste trabalho, as discussões corroboram para sua potencialidade. Portanto, ampliar esta 

discussão e propor outras formas de pensar o uso de MC foi um desdobramento da experiência 

vivenciada e objetivo aqui focalizando a socialização. O debate está aberto! 
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OBTENÇÃO DA ESTRUTURA CONCEITUAL DO TEMA 

INTERAÇÕES INTERMOLECULARES ATRAVÉS DA 

TRANSFORMAÇÃO DE TEXTOS EM MAPAS CONCEITUAIS 

 

Marianna Meirelles Junqueira1 

Flavio Antonio Maximiano2 

 

Resumo: o presente estudo tem como objetivo elaborar mapas conceituais a respeito do tema 

interações intermoleculares a partir do conteúdo apresentado em livros didáticos comumente 

utilizados no ensino superior. Os mapas conceituais foram elaborados manualmente por meio 

da marcação dos conceitos nos textos, extração das proposições entre os mesmos, e construção 

de um mapa conceitual com as principais relações conceituais presentes nos textos. A partir dos 

mapas conceituais elaborados foram destacados os conceitos mais importantes, as relações 

proposicionais entre estes conceitos, dos conceitos centrais que permitem unificar ideias 

fundamentais e da definição de uma hierarquia conceitual. Os conceitos representados nos 

mapas conceituais podem ser agrupados em três categorias: 1) tipos de interações 

intermoleculares; 2) propriedades moleculares que definem a natureza e as forças destas 

interações e 3) exemplos, fenômenos ou propriedades macroscópicas. Verifica-se ainda a 

centralidade dos conceitos de polaridade e polarizabilidade e suas relações para o 

desenvolvimento de uma compreensão mais completa do tema. Pensando em implicações 

didáticas, destaca-se que o uso desta estratégia pelo professor, construtor do mapa conceitual, 

pode auxiliá-lo na compreensão deste conhecimento de maneira mais integrada além de ajudá-

lo a melhor planejar a abordagem de tais relações em sala de aula. 

 

Palavras-chave: Mapeamento Conceitual. Ensino Superior. Ensino e Aprendizagem. Livros 

Didáticos. 

 

 

OBTAINING THE CONCEPTUAL STRUCTURE OF 

INTERMOLECULAR INTERACTIONS TRANSFORMING TEXTS IN 

CONCEPT MAPS  

 

Abstract: the present study aimed at obtaining concept maps about intermolecular interactions 

in chemistry textbooks commonly used in higher education. The conceptual maps were 

manually elaborated by marking the concepts in the texts, extracting the propositions between 

the concepts, and constructing a concept map with the conceptual relationship of the texts. From 

the obtained concept maps, we highlighted the most important concepts, the propositional 

relations between these concepts, the central concepts that allow unifying fundamental ideas 

and the definition of a conceptual hierarchy. The concepts represented in the concept maps can 
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be grouped into three categories: 1) types of intermolecular interactions; 2) molecular properties 

that define the nature and forces of these interactions, and 3) examples, phenomena or 

macroscopic properties. Moreover, the centrality of the concepts polarity and polarizability and 

their relationship foster a more in-depth understanding of the topic. Concerning educational 

implications, the use of this strategy by the teacher, who elaborate the concept map, might assist 

in a deeper and integrated understanding of this knowledge, helping her/him to design a better 

plan and to determine the best approach to such relationships in the classroom. 

 

Keywords: Concept Mapping. Higher education. Teaching and learning. Textbook. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Uma importante característica dos mapas conceituais é que esta forma gráfica de 

representação do conhecimento permite apresentar de forma explícita e sucinta os principais 

conceitos e suas relações proposicionais, de modo a propiciar a visualização de uma estrutura 

organizacional para um determinado assunto. Como objetos organizadores e estruturadores do 

conhecimento, os mapas conceituais permitem, por exemplo, aos estudantes o aprofundamento 

de suas aprendizagens e aos docentes a avaliação e reconstrução de suas práticas pedagógicas 

(OKADA, 2006). Podem também propiciar o desenvolvimento de estratégias didáticas que 

facilitem a aprendizagem significativa por meio de associações de conhecimentos prévios e 

novos conhecimentos (NOVAK, 1998) e a reflexão crítica através da indagação, argumentação 

e ligações com fatos (OKADA; BUCKINGHAM SHUM; SHERBORNE, 2008). 

 Do ponto de vista da Teoria da Aprendizagem Significativa, a estrutura hierárquica do 

mapa conceitual permite ao professor verificar quais são (ou podem ser definidos como) os 

conceitos mais gerais e inclusivos e os conceitos mais específicos (NOVAK, 1998). Ao passar 

pelas relações proposicionais, dos mais gerais aos mais específicos, pode-se promover nos 

alunos uma diferenciação progressiva, em que estes conceitos mais gerais são ampliados pela 

assimilação dos conceitos mais específicos. Ao contrário, quando se sobe na hierarquia do mapa 

conceitual, apresentando um conceito mais geral que engloba dois ou mais conceitos mais 

específicos, pode-se promover uma integração conceitual. Neste caso, se reconhece uma 

relação existente entre dois conceitos que de início eram aparentemente distintos (NOVAK, 

1998). Numa aula ou atividade didática, de posse de um mapa conceitual do assunto em estudo, 

o professor tem, em diferentes momentos, maior facilidade para ressaltar as relações 

proposicionais que vão, hora no sentido da diferenciação, hora no sentido da integração 

conceitual. “Caminhando” assim pelo mapa conceitual, promove-se uma constante 
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recursividade em que os significados conceituais vão ficando mais sólidos na estrutura 

cognitiva do aprendiz. 

Os livros didáticos aparecem no cenário educacional como um dos principais 

instrumentos que dão suporte aos docentes e estudantes no processo de ensino e aprendizagem 

de química (LOPES, 1994), participando da formação dos futuros químicos, sejam 

pesquisadores ou professores da educação básica ou ensino superior. Esses materiais 

instrucionais podem desempenhar vários papeis, dentre os quais sobressaem o fato de ser uma 

fonte de consulta e atualização para os professores e alunos, e o fato de ser material de apoio 

para a preparação das aulas.  

 O presente trabalho tem como objetivo elaborar mapas conceituais a respeito do tema 

interações intermoleculares a partir de livros didáticos, comumente utilizados no ensino 

superior de Química. Com o auxílio dos mapas conceituais elaborados pretende-se examinar a 

estrutura conceitual expressa no mapa a partir dos conceitos mais importantes, das relações 

proposicionais entre estes conceitos, dos conceitos centrais que permitam unificar ideias 

fundamentais sobre o tema e da definição de uma hierarquia conceitual que indique os conceitos 

mais gerais e mais específicos. Por fim, a partir da estrutura conceitual obtida, pretende-se 

refletir sobre as implicações didáticas para um melhor planejamento para o ensino do tema.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Com o objetivo de mapear o conhecimento estabelecido foram escolhidos dois livros 

didáticos de Química Geral amplamente usados nos cursos de Química do país, a saber: 

Princípios de Química (ATKINS; JONES, 2012) e Química Geral e Reações Químicas (KOTZ; 

TREICHEL; WEAVER, 2010), denominados daqui em diante respectivamente por AJ e KTW. 

Os textos dos capítulos específicos sobre as interações intermoleculares foram transformados 

em mapas conceituais que representam a estrutura conceitual do tema, tal como apresentado 

nos livros didáticos. O método de obtenção de mapas conceituais a partir de textos aqui exposto, 

vem sendo desenvolvido por nosso grupo de pesquisa com o intuito de extrair as relações 

conceituais explícitas em produções textuais e apresentá-las na forma de estruturas gráficas, 

globais e sintéticas, tais como mapas e redes conceituais (SILVA, 2012; JUNQUEIRA, 2013). 

A figura 1 apresenta uma síntese do caminho metodológico percorrido para a elaboração dos 

mapas conceituais.  

Inicialmente foram selecionados nos livros didáticos fragmentos que abordam o tema 

interações intermoleculares. Em seguida, esses foram lidos na íntegra e feitas sínteses para uma 
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imersão mais profunda nos dados. Então, os fragmentos dos livros didáticos foram submetidos 

ao método de transformar textos em redes ou mapas conceituais.  

 

Figura 1 - Percurso metodológico para análise dos livros didáticos de Química Geral e elaboração dos 

mapas conceituais. 

Fonte: Os autores. 

 

Seguindo-se as etapas (figura 1) para elaboração dos mapas conceituais foram 

selecionados os conceitos que estavam em destaque nos livros por meio de algum recurso 

(negrito ou itálico), os conceitos mais frequentes ao longo dos textos e também os considerados 

mais importantes com base nas sínteses elaboradas e leitura dos fragmentos selecionados. De 

posse dos conceitos, foram criados arquivos texto com as proposições extraídas dos livros 

relacionando os conceitos pré-selecionados. As proposições foram extraídas mediante uma 

segunda leitura atenta dos trechos selecionados. Resumidamente, os mapas conceituais foram 

elaborados manualmente seguindo as etapas descritas a seguir: 1) Marcação dos conceitos nos 

textos; 2) Extração das proposições entre os conceitos; e 3) Construção de um mapa conceitual 

com as relações conceituais apresentadas nos textos. No quadro 1 pode ser observado um 

exemplo de transformação do texto dissertativo em proposição. 

Ressalta-se que os conceitos selecionados e o processo de extração de proposições é 

manual e possui um caráter subjetivo, pois está atrelado à interpretação de quem o faz. Esse 

fato não inviabiliza a elaboração da estrutura gráfica, mas permite a construção de diferentes 

mapas conceituais para um mesmo tema. Tavares (2007) destaca que até mesmo dois grandes 

especialistas não irão construir mapas idênticos, pois tratam de perspectivas pessoais que cada 

um pode ter sobre o tema. Entretanto, devemos nos atentar ao que será apresentado no mapa 

conceitual, ou seja, os conceitos e frases de ligação devem estar de acordo com o que é aceito 

pela comunidade científica. Neste sentido, não devemos esperar deste processo construir “o 
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mapa conceitual” sobre o tema em questão, mas um mapa que apresenta ligações entre 

conceitos contemplando proposições corretas e adequadas ao conhecimento científico vigente. 

 

Quadro 1 - Exemplo de transformação de texto dissertativo em proposição 

Fragmento extraído do livro  

Proposições elaboradas 

Conceito 1 
Frase de 

ligação 
Conceito 2 

Mesmo quando a molécula e o 

íon estão muito próximos, as 

interações íon-dipolo são muito 

mais fracas do que a atração entre 

dois íons, porque a molécula 

polar só tem cargas parciais. 

(ATKINS; JONES, 2012, p.173) 

Interação íon-

dipolo 

é mais fraca 

do que 

Interação íon-íon 

(atração entre dois íons) 

Molécula polar apresenta Cargas parciais 

Interação íon - 

dipolo 
ocorre entre Molécula polar 

Interação íon-

dipolo 
ocorre entre Íon 

Fonte: Os autores. 
 

Com o arquivo de proposições finalizado foi iniciada a construção dos mapas 

conceituais usando a ferramenta CmapTools® 3 (CAÑAS et al., 2004). Nesse momento, ocorre 

uma transposição do arquivo de proposições para o CmapTools® organizando as ligações entre 

os vários conceitos. Finalizada a primeira versão do mapa conceitual, esse foi lido 

concomitantemente com os objetivos propostos pelos autores do material didático, a fim de 

verificar se os mesmos ficaram explícitos na estrutura gráfica. Também foi feita uma leitura do 

fragmento do texto selecionado para verificar a adequabilidade das frases de ligação, e se existia 

ausência de ligações importantes originando uma segunda versão do mapa. 

A segunda versão do mapa foi validada pelo segundo autor do trabalho por meio de 

leituras dos fragmentos dos textos selecionados, observação do mapa conceitual, leitura tanta 

de cada uma das proposições e sugestões de possíveis mudanças, como: a troca de frase de 

ligação, a inserção de ligação, o corte de ligação na estrutura gráfica ou até mesmo mudanças 

nos conceitos considerados, originando uma terceira versão do mapa conceitual consensual 

entre os autores do trabalho. Todo o processo de validação objetivou, principalmente a clareza 

semântica das proposições, parâmetro considerado fundamental para o entendimento da relação 

conceitual (AGUIAR; CORREIA, 2013).  

Por fim, deu-se a reorganização estrutural do mapa pela definição da hierarquia 

conceitual, ordenando os conceitos verticalmente de maneira a que os conceitos mais gerais e 

 
3 Informações detalhadas sobre o programa e seu download podem ser obtidos no sítio eletrônico: 

http://cmap.ihmc.us/cmaptools/ 
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inclusivos estejam no início do mapa, e os conceitos mais específicos e exemplos no final. Ao 

longo de todo o processo foram elaborados os mapas conceituais apresentados nas figuras 2 a 

6. Em algumas estruturas gráficas, procurou-se também inserir relações conceituais entre 

conceitos distantes entre si ou que compõem diferentes partes do mapa (ligações cruzadas). 

Neste ponto, tanto os diferentes níveis hierárquicos (figuras 5 e 6), como as ligações cruzadas 

e os conceitos que também podem servir de ligação entre conceitos distintos (figura 4), podem 

ser indicados marcando as caixas de conceitos e as linhas de ligação com cores distintas. 

Destaca-se aqui a importância de realizar revisões contínuas da estrutura gráfica, 

possibilitando a releitura das proposições, reflexão sobre sua clareza e início de um processo 

de reconstrução das mesmas (AGUIAR; CORREIA, 2013). Isso revela o caráter dinâmico da 

construção de um mapa conceitual, rompendo com a ideia da existência de uma única estrutura 

conceitual a respeito de um determinado tema. Consideramos assim que não existe um mapa 

certo ou errado, mas uma estrutura que nunca está pronta, pois o aprendizado é um processo 

permanente que leva a mudanças nas relações conceituais (AGUIAR; CORREIA, 2013; 

TAVARES, 2007). Todo este processo, visando estabelecer explicitamente as relações entre os 

conceitos, pode auxiliar na compreensão do conhecimento conceitual, seja para o preparo de 

uma aula pelo professor, ou para a identificação de incoerências conceituais explicitadas pelos 

alunos de maneira a permitir o planejamento das ações futuras (MOREIRA, 2010; 

SHAVELSON; RUIZ-PRIMO; WILEY, 2005). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O capítulo 13 – Forças Intermoleculares, Líquidos e Sólidos (KOTZ; TREICHEL; 

WEAVER, 2010) apresenta 42 páginas e os autores indicam que os conhecimentos relacionados 

a atração íon-íon, uso da eletronegatividade e determinação da polaridade sejam revistos são 

pré-requisitos para a compreensão de seu conteúdo. O capítulo 5 - Líquidos e Sólidos 

(ATKINS; JONES, 2012) contém 33 páginas e antes do seu estudo os autores mencionam a 

necessidade de revisar os conceitos de energia potencial, interações coulômbicas, moléculas 

polares e dipolos, e forças intermoleculares nos gases. 

Em ambos os livros o tema foi tratado nos títulos dos capítulos e tópicos pela expressão 

forças intermoleculares, mas ao longo do texto são encontradas outras como atrações 

intermoleculares e interações intermoleculares. Após uma introdução ao tema, os diferentes 

tipos de interações intermoleculares são apresentados nos dois livros didáticos. Na obra AJ 

seguem a ordem: forças íon-dipolo, forças dipolo-dipolo, forças de London – dentro deste 
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tópico são tratadas tanto as interações entre moléculas apolares (interações dipolo induzido-

dipolo induzido) como entre moléculas polares e apolares (interações dipolo-dipolo induzido) 

e, por fim, as ligações de hidrogênio. A obra KTW também segue a mesma ordem mencionada 

com uma diferença: as forças dipolo-dipolo induzido são abordadas em tópico separado das 

forças de dispersão de London (dipolo induzido-dipolo induzido). Em seguida, nos dois livros 

são exibidas as propriedades dos líquidos e sólidos, mas estes fragmentos não serão tratados 

neste trabalho. 

 

Introdução ao tema 

 

Nas figuras 2 e 3 são apresentados os mapas conceituais obtidos da leitura da introdução 

dos capítulos que abordam o tema de interesse. Os dois mapas conceituais mostram a 

importância das forças atrativas entre as moléculas para a existência das fases condensadas da 

matéria (estados líquido e sólido). Nos dois livros, este tema é precedido pelo estudo do estado 

gasoso, de forma que a introdução procura fazer uma diferenciação entre este estado, onde as 

interações não precisam ser consideradas, e as fases condensadas. As interações não são 

consideradas no caso do gás ideal, representado pelo modelo cinético molecular dos gases. Em 

algumas condições de pressão, temperatura e volume, as interações ganham importância, como 

é o caso do gás real, representado pelo modelo de gás de van der Waals; também são 

importantes nas fases condensadas, onde a natureza e quantidade de energia envolvida nas 

interações entre as moléculas são determinantes na estrutura e propriedades da mesmas. 

Outra diferenciação que se destaca nas relações conceituais obtidas nos textos 

introdutórios é a existente, do ponto de vista energético, entre as interações intermoleculares e 

as ligações químicas (covalentes e iônicas), explicitando que a primeira envolve menor energia 

que a segunda. Tal dificuldade de diferenciação é apontada na literatura como uma das 

concepções alternativas mais encontradas nos estudos sobre a compreensão do tema (TABER, 

1995; FERNANDEZ; MARCONDES, 2006). Uma confusão comumente feita por alunos 

iniciantes é a de que nos processos de evaporação ou ebulição ocorrem quebras de ligações 

químicas (SCHMIDT; KAUFMANN; TREAGUST, 2009). É comum nos textos introdutórios 

de Química a presença de tabelas, com valores de energia típicos de cada interação 

intermolecular, e para os dois livros em análise não é diferente (KOTZ; TREICHEL; 

WEAVER, 2010, p.532, ATKINS; JONES, 2012, p. 270). Este tipo de informação sobre os 

valores energéticos acrescentado dos valores típicos para as ligações químicas deve ser visto, 
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portanto, como um importante recurso didático para efetivamente ser trabalhado e assimilado 

pelos estudantes. 

 

Figura 2 - Mapa conceitual elaborado para a introdução do capítulo Forças intermoleculares, Líquidos 

e Sólidos (KOTZ; TREICHEL; WEAVER, 2010, p.519 – 520) 

 

Fonte: Os autores. 

 
  

Figura 3 - Mapa conceitual elaborado para a introdução do capítulo Líquidos e Sólidos – (ATKINS; 

JONES, 2012, p. 269 – 270) 

Fonte: os autores 

 

Uma relação conceitual importante, que não está presente nos mapas obtidos e, portanto, 

pode e deve ser acrescentado pelo professor, é justamente o fato de que em reações químicas 

estão envolvidas quebras e formações de ligações químicas enquanto que, em mudanças de 

estado físico e formação de misturas (soluções e materiais compósitos, por exemplo) estão 
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envolvidas quebras e formações de interações intermoleculares. Estas relações conceituais 

devem ser vistas como outro importante e fundamental princípio que permite diferenciar estes 

dois fenômenos em nível atômico-molecular. Ressaltamos aqui que a recursividade de 

princípios conceituais fundamentais deve ser uma constante para um aprendizado efetivo. 

A natureza eletrostática das interações intermoleculares, largamente estudada nas 

disciplinas básicas de Física, também está ressaltada nos dois mapas conceituais. É importante 

que o aluno compreenda a interação eletrostática com um conceito básico, amplo, geral e 

estruturante da compreensão da natureza da matéria em suas propriedades químicas e físicas. 

Tal ideia deve ser considerada como um princípio unificador e estruturante das ciências da 

matéria. 

Por fim, nos dois mapas aparecem referências ao papel das interações nas propriedades 

físicas dos materiais como os pontos de fusão e ebulição, na solubilidade e na natureza das 

estruturas de moléculas biológicas (DNA e proteínas). Tais aspectos, que aparecem com 

exemplos específicos nos mapas conceituais e casos típicos no ensino do tema, já indicam a 

ampla importância das interações e também as diferenciações conceituais que devem ser feitas 

quando tais conceitos serão abordados. Além de realçar a centralidade deste tema para o 

desenvolvimento de uma compreensão profunda da Química. 

 

A estrutura do tema nos livros didáticos analisados 

 

Os dois capítulos específicos sobre as interações intermoleculares foram transformados 

em mapas conceituais deixando explícitas as principais relações conceituais tanto entre os 

diferentes tipos de interação como entre os conceitos selecionados (figuras 4, 5 e 6). No mapa 

conceitual do livro KTW são encontrados 46 conceitos e 50 proposições. Destaca-se que outras 

5 ligações foram acrescentadas no momento de reelaboração final do mapa e decorrem de uma 

interpretação à luz de nosso conhecimento sobre o tema, uma vez que de acordo com os 

objetivos aqui traçados, quem faz um mapa deste tipo não deve se restringir à estrutura linear 

do texto (figura 4). Já o conteúdo mapeado do livro AJ foi dividido em dois mapas conceituais 

para uma visualização mais clara (figuras 5 e 6) totalizando o uso de 39 conceitos ligados por 

70 proposições, sinalizando que na estrutura do último livro os conceitos foram mais 

relacionados. Dentre os conceitos apresentados 23 são coincidentes nos dois mapas conceituais. 

De modo geral, observa-se no mapa conceitual que representa o livro KTW (figura 4), 

que as interações intermoleculares são abordadas com ênfase na polaridade das moléculas. 

Moléculas polares, que apresentam momento de dipolo permanente, podem interagir por alguns 
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tipos de forças e moléculas apolares, que podem apresentar momento de dipolo induzido, por 

outros tipos. Para moléculas polares que apresentam interações dipolo-dipolo e íon-dipolo o 

conceito central é a propriedade molecular momento de dipolo permanente, definido aqui como 

resultado de uma distribuição heterogênea de cargas positivas e negativas na molécula, devido 

a diferença de distribuição de elétrons entre os diferentes átomos que compõem a molécula. 

Este conceito se relaciona ao de eletronegatividade atômica e ligação química estudados antes 

deste tema. A ligação de hidrogênio é apresentada como um tipo de interação dipolar de maior 

energia que ocorre quando o elemento hidrogênio está localizado entre os átomos mais 

eletronegativos (flúor, oxigênio e nitrogênio). A água e suas propriedades físicas especiais são 

certamente o exemplar mais significativo deste tipo de interação, assim como sua importância 

na estrutura de biomoléculas de polímeros e de sólidos moleculares. Um aspecto importante, 

não presente neste e no outro mapa (figura 5), é que a ligação de hidrogênio apresenta ângulos 

de ligação e distâncias interatômicas muito específicas (STEED; ATWOOD, 2009). Tal 

informação, ao nosso ver central, pode e deve ser acrescentada pelo próprio professor. 

Já para moléculas apolares que apresentam interações do tipo forças de London, também 

chamada de dipolo induzido–dipolo induzido, ou ainda, forças dispersivas, destaca-se o 

conceito de polarizabilidade que “é a medida da facilidade de distorção da nuvem eletrônica de 

uma molécula devido a um campo elétrico” (McNAUGHT; WILKINSON, 2012, p. 1143), 

como aquele fornecido pela presença da carga de um íon ou de um momento de dipolo de uma 

molécula polar. Este conceito se relaciona, por sua vez, com a massa molar da substância ou 

massa molecular da molécula especificamente e com o conceito de nuvem eletrônica. 

O fenômeno da evaporação, termodinamicamente endotérmico, aparece como elemento 

de ligação entre os diferentes tipos de interações intermoleculares relacionando a magnitude da 

entalpia de evaporação com a polaridade molecular. Embora no mapa conceitual elaborado não 

houvesse uma relação proposicional entre os conceitos evaporação e ponto de ebulição, 

optamos por destacar esta relação através de uma linha tracejada vermelha, mesmo sem frase 

de ligação. O fato do conceito central forças de atração, que se conecta com ponto de ebulição 

e solubilidade dos materiais, estar ligado apenas à interação dipolo-dipolo ocorreu na 

elaboração deste mapa conceitual como reflexo de que o texto apresenta estes conceitos quando 

discute especificamente esta interação. O mesmo ocorreu entre ligação de hidrogênio e ponto 

de ebulição. No entanto, tais relações valem para qualquer tipo de interação intermolecular e, a 

exemplo do que fizemos, estas relações podem ser destacadas na etapa final de elaboração do 

mapa conceitual (figura 4, linhas tracejadas vermelhas). 
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Figura 4 - Mapa conceitual elaborado para o trecho sobre as interações intermoleculares apresentadas 

no capítulo Líquidos e Sólidos (KOTZ; TREICHEL; WEAVER, 2010, p.520 – 531) 
 

 

Fonte: Os autores. 

Obs.: Em laranja (escuro e claro, ordem de generalidade) os conceitos considerados mais gerais e 

estruturantes para o tema. Em verde, os conceitos e relações conceituais que tratam de propriedades e 

fenômenos gerais, podem servir de elementos de ligação entre os diferentes tipos de interação 

intermolecular. Em verde claro uma generalização comum a respeito do fenômeno de solubilidade (ver 

texto). Em azul claro conceitos mais específicos e definidores para cada tipo de interação. Linha 

pontilhada indica ligações cruzadas. 

 

Por fim, destaca no mapa que as forças de atração determinam o fenômeno da 

solubilidade ou não dos materiais nos diferentes solventes. O texto KTW utiliza da 

generalização igual dissolve igual, que resume o fato de que, geralmente, solventes polares são 

capazes de dissolver substâncias polares enquanto que solventes apolares tendem a dissolver 

substâncias apolares, cada caso envolvendo suas interações específicas. Tal generalização é 

largamente divulgada no ensino básico de Química e até mesmo, largamente utilizada por 

químicos em diversos contextos. No entanto, o uso desta generalização de forma acrítica pode 

levar a uma compreensão superficial do fenômeno da solubilidade, não considerando, por 

exemplo, que é preciso levar em conta a natureza e a energia das interações envolvidas não só 

entre soluto-solvente, mas entre solvente-solvente e soluto-soluto (JUNQUEIRA; 
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MAXIMIANO, 2019). Pode também induzir que estudantes, até mesmo de nível superior, 

utilizem tal generalização em situações onde a mesma não funciona. Em nossa experiência, 

alunos tendem a justificar que clorofórmio e água não se misturam porque sendo a água uma 

substância polar, consequentemente o clorofórmio deve ser apolar, ou apresentar um momento 

de dipolo muito pequeno, para os alunos que levam em conta a estrutura molecular do 

clorofórmio4. No entanto, o momento de dipolo do clorofórmio é de 1,04 debye e da água é 

1,85 debye, ou seja, ambas são substâncias polares e o real motivo é que as interações do tipo 

ligação de hidrogênio entre as moléculas de água pura são muito fortes, em comparação com 

as interações dipolo-dipolo e dispersivas entre as moléculas de água e clorofórmio. 

No primeiro mapa conceitual obtido a partir do livro de AJ (figura 5), foi definida uma 

estrutura com seis níveis hierárquicos que podem ser classificados, dos mais gerais aos mais 

específicos. Vale lembrar que esta hierarquização não é absoluta e pode variar de acordo com 

o entendimento de quem faz o mapa sobre o conteúdo mapeado. A estrutura do mapa segue a 

divisão considerando cada tipo de interação, sendo que a maioria das definições está de acordo 

com o apresentado na figura 4. No entanto, há uma maior densidade de conexões entre os 

conceitos. Destaca-se para as interações de London a importância do volume molecular e da 

geometria molecular (forma da molécula) na intensidade da mesma, e a existência de pares de 

elétrons livres (não ligantes) nas ligações de hidrogênio. 

As propriedades moleculares polaridade molecular (moléculas polares e apolares) e 

polarizabilidade, junto ao conceito de íon vêm em uma hierarquia mais geral funcionando como 

conceitos de ligação entre certas interações. Em seguida, vêm os conceitos momento de dipolo 

(permanente, instantâneo e induzido) e par de elétrons livres que definem a distribuição 

eletrônica em uma molécula. Estes por sua vez, são diferenciados pelos conceitos de cargas 

parciais e cargas parciais instantâneas, consequências da distribuição assimétrica de elétrons 

nas moléculas, juntamente com eletronegatividade (uma propriedade atômica), nuvem 

eletrônica e número de elétrons na molécula; os últimos conceitos citados são definidores na 

magnitude da polarizabilidade. Além dos elementos químicos flúor, oxigênio e nitrogênio, 

necessários para a ocorrência de ligação de hidrogênio. Por fim, alguns conceitos mais 

específicos relacionados às propriedades, às aplicações e aos exemplos. 

Esta inversão com relação ao mapa que representa o livro KTW não caracteriza um 

problema na estrutura conceitual do tema, uma vez que a hierarquização pode ser revista em 

um mapa conceitual. O que se conclui é que nos dois casos é ressaltada a centralidade destes 

 
4 Dados obtidos em entrevistas com estudantes de graduação em Química ainda não publicados. 
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conceitos, e dos que os definem e diferenciam (cargas parciais permanentes e induzidas e 

nuvem eletrônica), como fundamentais na estruturação conceitual do tema. 

Diferente do mapa da figura 4 não há referências a propriedades termodinâmicas 

molares como, entalpia de hidratação ou vaporização, que fornecem uma medida macroscópica 

da força das interações, de forma que os mapas podem ser vistos como de certa forma 

complementares. 

Uma ligação cruzada importante é a que relaciona as forças de London com a polaridade 

molecular, afirmando que este tipo de interação está presente em todas as moléculas, tanto nas 

polares quanto nas apolares. No texto, esta afirmação se encontra em uma tabela que relaciona 

cada tipo de interação com sua energia típica e as espécies químicas que apresentam tal 

interação. No caso, é afirmado que as dispersões de London ocorrem para todos os tipos de 

moléculas como pode ser observado no trecho “ela age em todas as moléculas e é a única força 

que age entre as moléculas apolares” (ATKINS; JONES, 2012, p. 270). Informação repetida no 

livro, num quadro resumo, três páginas seguintes. No mapa obtido para o livro KTW também 

aparece uma proposição semelhante (figura 4), moléculas polares também apresentam 

interações dispersivas de London. Neste texto, esta afirmação aparece apenas no final da 

abordagem do tema: 

 

As forças de dispersão de London são encontradas em todas as moléculas, tanto 

polares como apolares, mas as forças de dispersão são as únicas forças 

intermoleculares que permitem interação entre moléculas apolares. Além do mais, 

vários tipos de forças intermoleculares podem atuar em um único tipo de molécula. 

Uma molécula muito grande, por exemplo, pode ter regiões polares e apolares. 

(KOTZ; TREICHEL; WEAVER, 2010 p. 531) 

 

A importância destas proposições reside no fato de que na maioria das vezes não é 

reconhecido pelos alunos que vários tipos de interações intermoleculares podem estar atuando 

no mesmo sistema (JASIEN, 2008). Há, portanto, uma tendência em acreditar que um tipo de 

molécula apresenta apenas um tipo de interação específico5. Esta concepção possivelmente tem 

como origem a forma como o tema é exposto em livros didáticos e, provavelmente na maioria 

das aulas, onde cada tipo de interação é apresentado em um subcapítulo específico, mostrando 

suas características e seus exemplos típicos. Geralmente segue-se da interação mais forte para 

a mais fraca, íon-dipolo, dipolo-dipolo, dipolo-dipolo induzido e forças de London, com 

exceção da ligação de hidrogênio que é discutida na última parte por ser considerada uma 

interação especial. Esta sequência compartimentalizada e classificatória, bem como os 

 
5 Dados obtidos em entrevistas com estudantes de graduação em Química ainda não publicados. 
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exemplos típicos usados para cada tipo de interação (etanol interage por ligações de hidrogênio; 

haleto de cloro interage por interação do tipo dipolo-dipolo) podem ser a causa da construção 

desta concepção conceitual equivocada, onde os estudantes podem desenvolver modelos 

individualizados para cada tipo de interação intermolecular por acreditar que são 

completamente diferentes. Assim, o reconhecimento desta proposição e sua presença nos mapas 

conceituais pode ser útil para que o professor perceba a necessidade de ressaltar este aspecto 

durante o ensino. 

No mapa conceitual representado na figura 6, também obtido a partir do livro AJ, 

destacam-se as relações proposicionais que relacionam as propriedades atômico-moleculares: 

carga iônica, momento de dipolo permanente e polarizabilidade com a distância intermolecular, 

através da relação matemática que determina o valor da energia potencial de interação. Tal 

energia é diretamente proporcional às propriedades moleculares envolvidas e inversamente 

proporcional à distância entre as moléculas elevada a uma potência específica para cada tipo de 

interação; a potência determina se a interação tem um alcance a longas distâncias, no caso da 

interação íon-dipolo com expoente igual a 2, ou se cai bruscamente com a distância (interação 

de alcance curto) como nos casos das demais interações, com expoente igual a 6. Observa-se 

que a forma básica de cada equação é semelhante à equação de energia da interação coulômbica 

(ver figura 3) onde, além do expoente da distância intermolecular (r), muda a propriedade 

molecular; relacionada à presença de carga elétrica no caso de um íon ou da distribuição de 

carga na superfície molecular definida pelo momento de dipolo permanente () em moléculas 

polares, e da polarizabilidade () no caso de moléculas apolares, também considerada no caso 

das moléculas polares. A importante observação aqui é que além das propriedades moleculares 

já citadas (carga iônica, polarizabilidade e momento de dipolo), a própria equação de energia 

potencial da interação pode ser um conceito unificador e estruturador para uma compreensão 

mais profunda do tema, pois mostra como estas propriedades atuam nos processos interativos. 
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Figura 5 - Mapa conceitual elaborado para o trecho sobre as forças intermoleculares apresentadas no capítulo Líquidos e Sólidos (ATKINS; JONES, 2012, p. 

172 – 179) 

 

Fonte: Os autores. 

Obs.: Os níveis hierárquicos, aqui considerados em sete níveis distintos de generalização são indicados pelas diferentes tonalidade de cor azul, sendo os mais 

gerais e inclusivo os mais escuros e os menos gerais e específicos os mais claros. O nível mais específico, composto por exemplos, propriedades e aplicações é 

indicado por conceitos em caixa branca. Caixa pontilhada indica conceitos de ligação e linha pontilhada ligações cruzadas. Linhas vermelhas tracejadas 

indicam relações não tão explícitas no texto, foram inseridas na revisão final do mapa (aqui sem frases de ligação). 
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Figura 6 - Mapa conceitual elaborado para o trecho sobre as forças intermoleculares apresentadas no 

capítulo Líquidos e Sólidos (ATKINS; JONES, 2012, p. 172 – 179) 

 

Fonte: Os autores. 

 

Embora o livro AJ ressalte esta natureza eletrostática em comum a todos os tipos de 

interação, a estrutura classificatória em si que orienta o estudo do tema, podendo provocar, 

como já dito, uma concepção compartimentalizada do assunto. Uma vez que cada equação é 

apresentada em cada tópico, o que pode dificultar a compreensão da natureza aditiva dos 

diferentes tipos de interações intermoleculares em um mesmo sistema. Para evitar este 

problema, a energia de interação entre duas moléculas precisa ser vista como um somatório de 

várias parcelas sendo cada uma correspondente a um tipo de interação (JASIEN, 2008). Para 

cada caso uma destas parcelas pode ser mais significativa do que outra. Por exemplo, em 

moléculas polares têm-se genericamente uma parcela devido as interações dipolo-dipolo e outra 

relativa as forças de dispersão. O livro KTW mostra isto através de um gráfico de barras para 

várias interações entre moléculas da mesma substância que apresenta o valor energético total 

da interação (em kJ / mol) e a parcela correspondente a cada tipo de interação (KOTZ; 

TREICHEL; WEAVER, 2010, p. 531) 

Buscando sintetizar todos os achados nos mapas conceituais representados nas figuras 

4 a 6, podemos agrupar os principais conceitos presentes em três categorias: 1) tipos de 
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interações intermoleculares; 2) propriedades moleculares que definem a natureza e as forças 

destas interações e 3) exemplos, fenômenos ou propriedades macroscópicas. Para os conceitos 

da categoria 2 verifica-se a centralidade dos conceitos de polaridade e polarizabilidade. A 

polaridade de uma molécula é definida pela relação com os conceitos momento de dipolo 

permanente, distribuição de elétrons na molécula e cargas elétricas parciais. Já polarizabilidade 

é compreendida pela relação entre os conceitos: momento de dipolo induzido, nuvem eletrônica, 

momento de dipolo instantâneo, cargas parciais instantâneas, volume molecular, massa 

molecular, número de elétrons e geometria molecular. A ligação de hidrogênio exige a 

compreensão de eletronegatividade e a ideia da existência de par de elétrons isolados. 

Compreender as relações proposicionais entre estes conceitos é fundamental para desenvolver 

uma completa compreensão do tema. Para isto, certamente faz-se necessário colocar estas 

relações em contexto com os elementos da categoria 3: o fenômeno da solvatação de íons em 

meio aquoso com a apresentação dos respectivos valores de entalpia de hidratação; ponto de 

ebulição e entalpias de vaporização para comparação de diferentes substâncias e sua relação 

com as interações dominantes; propriedades de sólidos (p. ex. polímeros); estrutura e 

propriedades da água para compreender a ligação de hidrogênio. Neste resumo estão listados 

os principais conceitos do tema e apontadas suas principais ligações. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A estratégia aqui apresentada permitiu elaborar mapas conceituais nos quais são 

evidenciados os principais conceitos relacionados ao tema interações intermoleculares, bem 

como as relações proposicionais entre os mesmos, de maneira a se obter uma possível estrutura 

conceitual do tema. 

De posse desta estrutura conceitual o professor, construtor deste mapa, pode melhor 

planejar seu ensino ao selecionar os conceitos mais importantes, ressaltar os conceitos centrais 

e as ligações cruzadas presentes no mapa que permitem uma compreensão mais integrada do 

tema, evitando assim a compartimentalização do conteúdo, especialmente indesejada no tema 

em questão. 

Uma vez que um mapa conceitual apresenta o conteúdo como uma rede de relações 

conceituais, esta estrutura permite ao próprio professor ter um domínio mais integrado deste 

conhecimento e, consequentemente, dispor de uma representação gráfica que o auxilie na 

abordagem de tais relações em sala de aula. Isto permite romper com uma apresentação do tema 

muito linear e fragmentada, muitas vezes, típica de um texto escrito ou de uma aula expositiva 
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organizada por tópicos aparentemente independentes. Podemos assim dizer, que as possíveis 

utilizações ou estudos através dos mapas conceituais obtidos podem complementar a própria 

leitura e estudo do texto, tanto por parte dos alunos como por parte do professor. 

No caso do tema interações intermoleculares, ficou destacado a centralidade e 

generalidade das propriedades moleculares que indicam como é, ou pode ser, a distribuição de 

cargas elétricas numa molécula através de uma densidade eletrônica (distribuição de elétrons), 

ou seja, os conceitos de polaridade e polarizabilidade. Do ponto de vista da Aprendizagem 

Significativa (NOVAK, 1998), estes conceitos podem ser vistos como conceitos gerais e 

inclusivos cuja compreensão depende da relação com outros conceitos dos mapas. Tais 

conceitos também podem servir como elementos de integração dos diferentes tipos de 

interações intermoleculares. 

Tendo em vista a centralidade dos conceitos polaridade e polarizabilidade, como 

implicações didáticas provenientes deste trabalho, pode-se sugerir que o professor planeje uma 

atividade didática na qual se inicie os estudos com o aprendizado destes dois conceitos, antes 

de apresentar as particularidades e exemplos típicos de cada tipo de interação. Na medida em 

que, durante o ensino, estes conceitos vão sendo diferenciados ao se apresentar os conceitos 

mais específicos que os definem como, momento de dipolo, cargas parciais, nuvem eletrônica, 

volume molecular, os alunos vão assimilando e ampliando o significado destes conceitos e do 

próprio conceito de estrutura molecular. Segue-se então, a apresentação dos tipos de interação 

em contextos específicos. Outra opção seria, após o estudo de cada interação, utilizar os 

conceitos de polaridade e polarizabilidade como conceitos integradores. Qualquer que seja a 

escolha do planejamento, ir e voltar entre estes conceitos de forma recursiva permite promover 

um aprendizado mais integrado, coeso e significativo, mostrando como a natureza molecular 

determina o tipo e a força da interação intermolecular e que, a depender do sistema de partículas 

que interagem, vários tipos de interações intermoleculares podem estar atuando no mesmo 

(JASIEN, 2008). 

Ficou evidente também que o conceito de energia potencial de interação, expresso pelas 

equações matemáticas que o define para cada tipo de interação, pode ser muito útil na 

compreensão da natureza eletrostática das mesmas, de suas intensidades relativas e da 

compreensão do alcance destas interações com relação às distâncias entre as moléculas.  

De posse do mapa o professor também pode elaborar questões ou atividades que levem 

ao estabelecimento das relações conceituais relevantes como, por exemplo, comparar as 

intensidades das interações ou as diferenças entre pontos de ebulição entre moléculas que se 

diferenciem na forma ou volume molecular. 
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Além do planejamento qualquer um dos mapas conceituais elaborados pode ser utilizado 

como recurso didático pelos alunos. Os alunos podem usar um mapa conceitual como um guia 

de estudos do texto didático. Neste sentido o professor pode entregar o mapa completo e pedir 

para os alunos localizarem as relações proposicionais no texto. Pode entregar o mapa retirando 

as frases de ligação ou conceitos integradores, pedindo para que os alunos preencham a 

estrutura. Pode também colocar os conceitos mais gerais e pedir para que, durante a leitura do 

texto, os alunos completem o mapa de forma livre ou a partir de uma lista de conceitos 

previamente fornecida pelo professor. Estas atividades podem ser utilizadas tanto como um 

estudo individual ou como uma atividade realizada em pequenos grupos. Os diferentes mapas 

construídos podem ser comparados, discutidos e refeitos, ou seja, podem ser utilizados como 

instrumento de negociação de significados entre os alunos e destes com o professor, de forma 

a se compartilhar uma estrutura conceitual comum entre os autores do processo de aprendizado 

que esteja em acordo com o conhecimento científico estabelecido e presente no livro didático. 

 

REFERÊNCIAS 

 

AGUIAR, J. G; CORREIA, P. R. M. Como fazer bons mapas conceituais? Estabelecendo 

parâmetros de referências e propondo atividades de treinamento. Revista Brasileira de 

Pesquisa em Educação em Ciências, v. 13, n. 2, p. 141-157, 2013. 

 

ATKINS, P.W.; JONES, L. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio 

ambiente. 5.ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.  

 

CAÑAS, A. J. et al. CmapTools: A Knowledge Modeling and Sharing Environment. In: 

International Conference on Concept Mapping, 1, 2004, Pamplona, Spain.  Proceedings of the 

First International Conference on Concept Mapping: Concept Maps: Theory, Methodology, 

Technology, Editorial Universidad Pública de Navarra, Pamplona, 2004. 

 

FERNANDEZ, C.; MARCONDES, M. E. R. Concepções dos estudantes sobre ligação 

química. Química Nova na Escola, n. 24, p. 20-24, 2006. 

 

JASIEN, P.G. Helping Students Assess the Relative Importance of Different Intermolecular 

Interactions. Journal of Chemical Education, v. 85 n. 9, p. 1222-1225, 2008. 

 

JUNQUEIRA, M. M. Transformando textos em mapas cognitivos: desenvolvimento e um 

exemplo de aplicação. 2013. 165p. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências – 

modalidade química). Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.  

 

JUNQUEIRA, M. M.; MAXIMIANO, F. A. Interações Intermoleculares e o Fenômeno da 

Solubilidade: Explicações de Graduandos em Química, Química Nova, 2019. No prelo. 

(DOI: http://dx.doi.org/10.21577/0100-4042.20170449) 

 

about:blank


 
 

Caminhos da Educação Matemática em Revista/Online, v. 10, n. 1, 2020 – ISSN 2358-4750 

106 

KOTZ, J. C.; TREICHEL, P. M.; WEAVER, G. C. Química Geral e Reações Químicas - 

vol. 1 e 2. 6ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 

 

LOPES, A.R.C. A concepção de fenômeno no Ensino de Química brasileiro através dos livros 

didáticos. Química Nova, v. 17, n. 4, p. 334-338, 1994. 

 

McNAUGHT, A. D.; WILKINSON, A. (orgs) Compendium of Chemical Therminology - 

IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry), Golden Book, 2012. 

 

MOREIRA, M.A. Por qué conceptos? Por qué aprendizaje significativo? Por qué atividades 

colaborativas? Por qué mapas conceptuales? Qurriculum, v.23, p. 9-23, 2010.  

 

NOVAK, J. D. Learning, creating and using Knowledge: concepts maps as facilitative tools 

in schools and corporations. Londres: Lawrence Erlbaum Associates Mahwah, 1998.  

 

OKADA, A. Cartografia Investigativa – Interfaces epistemológicas comunicacionais para 

mapear conhecimento em projetos de pesquisa. 2006. 315p. Tese (Doutorado em Educação: 

Currículo), Pontifícia Universidade Católica, São Paulo. Abril, 2006. 

 

OKADA, A.; BUCKINGHAM SHUM, S.; SHERBORNE, T. Knowledge Cartography: 

software tools and mapping techniques. Londres: Springer. 2008. 

 

SCHMIDT, HJ.; KAUFMANN, B.; TREAGUST, D.F. Students’ understanding of boiling 

points and intermolecular forces. Chemistry Education Research and Practice, v.10, p.265-

272, 2009. 

 

SHAVELSON, R. J.; RUIZ-PRIMO, M. A.; WILEY, E. W. Windows into the mind. Higher 

Education, v. 49, p. 413-430, 2005. 

 

SILVA, P. A. Mapas e redes conceituais: uma proposta metodológica para a sua 

construção a partir de textos. 2012. 136p. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências – 

modalidade química). Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

 

STEED, J. W.; ATWOOD, J. L, Supramolecular Chemistry, New Jersey: John Willey & 

Sons, 2009. 

 

TABER, K. S., Development of student understanding: A case study of stability and lability in 

cognitive structure. Research in Science and Technological Education, 13, p. 87–97, 1995. 

 

TAVARES, R. Construindo mapas conceituais. Ciência e Cognição, v. 22, p. 72-85, 2007.  

 
 

Recebido em 23/05/2019; Aceito após revisão em 20/05/2020. 

 



Caminhos da Educação Matemática em Revista/Online, v. 10, n. 1, 2020 – ISSN 2358-4750 

107 

MAPAS CONCEITUAIS PARA RELACIONAR SAÚDE E ATIVIDADE 

FÍSICA: A PERCEPÇÃO DE MULHERES DETENTAS 

 

Charles Augusto Moreira Fernandes1 

María Elena Infante-Malachias2 

 

Resumo: Na presente pesquisa foram estudados alguns aspectos de um ambiente penitenciário 

no estado de São Paulo, que poderiam influenciar o ensino e a prática de atividades físicas 

coletivas (AFC) por mulheres detentas (alunas) e as suas concepções e relações com o conceito 

de saúde. Os objetivos foram identificar as motivações para a prática de AFC e investigar 

evidências sobre o aumento da compreensão dos conceitos de saúde e atividade física. A 

avaliação foi realizada a partir de análises (quantitativas e qualitativas) de mapas conceituais e 

de textos dissertativos, ambos elaborados pelas alunas. As atividades com mapas foram 

realizadas durante 16 semanas, considerando neste tempo o treinamento na elaboração de 

mapas e as discussões antes e após a atividade física. As análises permitiram verificar o aumento 

do uso de conceitos, de termos de ligação (conectores) e linhas de ligação entre eles. 

Posteriormente, foram realizadas análises qualitativas sobre a formação de proposições lógicas 

e com sentido semântico, formadas pelas ligações e relações estabelecidas entre os conceitos 

presentes nos mapas conceituais. Os resultados indicaram que o estudo das motivações para a 

prática de AFC foi importante para desenvolver atividades que correspondessem às 

expectativas das alunas, como os Jogos Cooperativos, que incentivaram a participação e 

evitaram desistências. Todos os procedimentos vivenciados ativamente pelas alunas 

favoreceram uma melhor compreensão dos temas de saúde e atividade física, o que foi 

evidenciado em mapas conceituais e textos dissertativos relacionados com o autocuidado e a 

saúde. 

 

Palavras-chave: Mapas Conceituais. Mulheres Detentas. Atividades físicas. 

 

 

CONCEPT MAPS TO CONNECT HEALTH AND PHYSICAL 

ACTIVITY: THE PERCEPTION OF WOMEN INMATES 

 

Abstract: In the present research some aspects of a prison environment in the state of São Paulo 

were studied, which could influence teaching and practice of Collective Physical Activities 

(CFA) by women inmates (students) and their conception and relationship with health. The 

goals were: to identify the motivations for the practice of CFA and to investigate evidence on 

the increased understanding of health and physical activity concepts through concept maps. The 

evaluation was based on analyzes (quantitative and qualitative) of the concept maps and essays, 

both elaborated by the students. The concept maps activities were performed for 16 weeks, 

considering a training time for maps elaboration and discussion before and after the physical 

activity. The analysis of the maps allowed us to verify the increasing use of concepts, terms of 

connection (connectors) and connecting lines between them. Subsequently, qualitative analyzes 

were performed on the formation of logical propositions and semantic sense, formed by the 
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links and relationships established between the concepts present in the concept maps. The 

results indicated that the study of the motivations for the practice of CFA was essential to 

develop activities that met the expectations of the students, such as the Cooperative Games, 

which encouraged participation and prevented dropouts. All procedures actively experienced 

by the students favored a deeper understanding of health and physical activity themes, which 

was evidenced in concept maps and essays, related to self-care and health. 

 

Keywords: Concept Maps. Women Inmates. Physical Activities. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Nas duas últimas décadas tornou-se evidente a crescente preocupação com o aumento 

das epidemias de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT): cardiovasculares, 

ateroscleróticas, neoplasias, síndromes metabólicas, dislipidemias, hipertensão, obesidade, 

diabetes, transtornos de humor, musculoesqueléticas, dentre outras, as quais possuem causas 

multifatoriais – genéticas e comportamentais. A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

informa que atualmente 60% da população mundial não pratica a quantidade de atividade física 

recomendada pelo American College of Sports Medicine (ACMS), inclusive em momentos 

destinados ao lazer, para induzir benefícios à saúde e prevenir o surgimento de DCNT. O 

ACMS recomenda a prática de atividades físicas de intensidade moderada, com duração 

mínima de 30 minutos diários (que podem ser intervalados em 3 séries de 10 minutos) e 

frequência mínima de 5 vezes por semana (ACMS, 2004, 2009; OMS, 2011a, 2011b, 2011c). 

A recomendação da prática de atividades físicas regulares, com duração, intensidade e 

frequência adequadas para cada tipo de pessoa e enfermidade, foi comprovada como uma 

medida auxiliar eficaz na prevenção e no tratamento de DCNT, as quais também são chamadas 

de doenças hipocinéticas, quando estão associadas ao sedentarismo (COELHO, 2009; COSTA, 

2009). 

Entretanto, a adesão e a assiduidade em um programa de atividades físicas dependem 

de aspectos motivacionais (saúde, estética, convivência social, etc.), do histórico de prática 

(experiências vivenciadas, bem sucedidas e/ou traumáticas), além do nível socioeconômico, 

escolaridade e potencial de aprendizagem (predisposição e capacidade cognitiva), que variam 

de acordo com a faixa etária, sexo, características físicas, carências e necessidades afetivas 

particulares de cada pessoa (FLORINDO, 2009; FERMINO, 2010).  

Nesse contexto, diante do cenário mundial atual e da preocupação global com o avanço 

da epidemia de DCNT, torna-se necessário a elaboração de programas educacionais que 
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promovam a conscientização e autonomia para a prática regular de Atividades Físicas Coletivas 

(AFC), como estratégia de promoção de saúde e qualidade de vida. 

 Dentro do ambiente penitenciário, os programas de AFC podem ser associados aos 

programas de saúde e de educação, visando contribuir para a promoção da saúde, qualidade de 

vida e no processo de socialização das mulheres presas, as quais podem possuir motivações 

diferentes para aderir aos programas e participar das atividades propostas (MCPHERSON e 

BROWN, 1991; GARCIA, 2002; LEE, 2002).  

 Dentro deste contexto, os objetivos desta investigação foram identificar as motivações 

para a prática de AFC e investigar evidências sobre o aumento da compreensão dos conceitos 

de saúde e atividade física por meio de mapas conceituais e textos dissertativos elaborados por 

mulheres presas (alunas), em uma penitenciária feminina (PF) no estado de São Paulo, durante 

16 semanas.  

 Nesta investigação foram utilizadas análises qualitativas e quantitativas para realizar um 

estudo exploratório sobre: a) as motivações e relações sociais que influenciam a prática de AFC 

por mulheres presas; b) os significados da prática de AFC para as participantes da pesquisa. 

Procuramos inferir o aumento da compreensão dos temas abordados a partir da Teoria da 

Aprendizagem Significativa de David Ausubel (MOREIRA, 1999; MOREIRA, 2000; 

THOMAS e NELSON, 2007; GOMES et al., 2008). Os critérios para a escolha dessa 

comunidade carcerária feminina – população e instituição prisional – basearam-se nos 

resultados de estudos anteriores (FERNANDES, 2008), onde foi constatado que as práticas de 

AFC, lúdicas e esportivas praticadas por mulheres presas tem uma alta taxa de desistência e 

abandono.  

 Portanto, uma hipótese que orientou esta pesquisa foi a suposição de que a desistência 

e o abandono da prática de AFC ocorrem devido às motivações não correspondidas, falta de 

aprendizagem de habilidades específicas e a falta de socialização entre mulheres presas 

praticantes. 

 

REVISÃO DA LITERATURA E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

Mapas Conceituais e Aprendizagem Significativa   

 

 A Teoria da Aprendizagem Significativa, criada pelo psicólogo norte-americano David 

Paul Ausubel, na década de 1960, propõe um processo educativo que considera e respeita a 

estrutura de valores e conhecimentos prévios dos alunos.  Para que a aprendizagem significativa 
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ocorra são necessárias duas condições essenciais: 1) deve existir a predisposição do aluno para 

aprender (motivações intrínsecas); 2) o material didático deve ser elaborado de modo a que este 

seja potencialmente significativo para o aluno (motivações extrínsecas). Essas condições visam 

concentrar a atenção e os esforços de alunos e professores no processo recíproco de ensino-

aprendizagem. A avaliação da aquisição e desenvolvimento do processo de aprendizagem 

significativa consiste em propor resoluções de problemas variados, utilizando de recursos 

similares aos que foram utilizados anteriormente, durante o processo de ensino-aprendizagem. 

Assim, pode-se verificar se as habilidades manifestadas pelos alunos correspondem àquelas 

discutidas e vivenciadas socialmente junto aos seus colegas e professores (GOMES et al., 2008; 

MOREIRA, 1999, 2000). 

 Durante a década de 1970, o educador norte-americano Joseph Donald Novak 

aprofundou a perspectiva da TAS e elaborou uma ferramenta gráfica para obter informações 

sobre os conhecimentos dos sujeitos, denominada Mapas Conceituais que são esquemas ou 

diagramas utilizados para mapear hierarquicamente, os conceitos presentes em uma estrutura 

de conhecimento declarada por um sujeito. O objetivo da elaboração do mapa é representar as 

relações significativas entre conceitos (conexões de palavras), na forma de proposições – 

sentenças semânticas. Entre alguns dos critérios que podem ser utilizados para a análise e 

avaliação desta ferramenta estão: quantidade e qualidade de conceitos, níveis de hierarquia, 

número de inter-relações, palavras de enlace (conectivos) e proposições com significado lógico, 

estrutura do mapa (desenho), criatividade, representatividade dos conteúdos e temas discutidos. 

O processo de construção do mapa permite que os alunos estabeleçam relações entre os novos 

conteúdos e seus conhecimentos prévios (subsunçores), proporcionando maiores possibilidades 

de integração e aprendizagem significativa das informações analisadas (ALMEIDA e 

MOREIRA, 2008; RUIZ-MORENO et al., 2007; SOUZA e BORUCHOVITCH, 2010).  

 Assim, os mapas conceituais podem ser considerados importantes instrumentos 

didáticos, tanto de ensino-aprendizagem como de avaliação, para acompanhar o processo de 

aprendizagem significativa, contribuindo para a compreensão dos processos de construção dos 

conhecimentos e comportamentos dos estudantes. 

 

Jogos Cooperativos como método didático para promoção da socialização e  autonomia 

 

  Na presente pesquisa, os Jogos Cooperativos foram empregados como um método de 

resolução de problemas para promover o processo aprendizagem significativa e de socialização 

das mulheres presas. Os Jogos Cooperativos são modalidades de atividades físicas adaptadas 
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que podem ser compostas por exercícios de ginástica, danças folclóricas, brincadeiras de rua, 

jogos lúdicos regionais e esportes oficiais (CARVALHO, 2000; VELÁZQUEZ, 2004; SOLER, 

2006).  

 Os jogos, as brincadeiras e os esportes – atividades físicas coletivas – são eventos 

culturais, fenômenos sociais, que têm a propriedade de reunir pessoas com diferentes 

motivações, capacidades e habilidades para a prática. A transmissão de cultura, ou de elementos 

culturais (jogo, brincadeira, esporte, etc.), pressupõe a existência de um contexto de 

convivência e aprendizagem social, onde conjuntos de pessoas que interagem, cooperam, 

identificando-se mutuamente e se organizando socialmente, de acordo com seus valores, 

interpretações e reflexões sobre as visões de mundo compartilhadas.  

 As atividades presentes no conteúdo dos Jogos Cooperativos têm o intuito de incentivar: 

a educação solidária e cooperativa; os processos de socialização; o respeito mútuo às diferenças 

de gênero, identidade e diversidade cultural; adequação de acordo com as capacidades e 

habilidades, físicas e intelectuais, para promoção de autoestima e autoconhecimento 

(CARVALHO, 2000; VELÁZQUEZ, 2004).  

Para Orlick (1989) a principal diferença entre jogos competitivos e cooperativos reside que 

neste último tipo se elimina o medo ao fracasso e se reforça a confiança em si mesmo de todos 

os participantes. Desta forma, para o autor, todos os participantes ganham.  

 Portanto, a inserção de atividades físicas coletivas em programas educacionais, além de 

beneficiar o desenvolvimento físico, cognitivo e socioafetivo, pode ser considerada uma 

estratégia facilitadora do desenvolvimento de relações cooperativas de aprendizagem através 

de abordagens pedagógicas sobre os aspectos de inclusão social, conceitos de saúde e qualidade 

de vida, estética e cultura corporal, competição esportiva, dentre outros. 

 

Método fenomenológico para o estudo da subjetividade  

 

 

 A pesquisa fenomenológica busca a essência e a significação da realidade vivenciada 

pelos sujeitos da pesquisa, visando à sua compreensão. A investigação compreende três etapas 

conduzidas por uma questão orientadora: a) descrição – depoimentos coletados e transcritos 

que envolvem três elementos: a percepção, a consciência e o sujeito; b) redução – seleciona as 

partes consideradas importantes para a pesquisa, organizando em categorias; c) compreensão – 

investiga o “significado da experiência” contido nos depoimentos descritos e categorizados 

(ANDRADE e HOLANDA, 2010). 
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 A pesquisa etnográfica com observação participante permite apresentar o registro 

descritivo dos dados observados sistematicamente no contato direto com o campo de 

investigação – onde o fenômeno é estudado –, buscando descobrir o sentido, o raciocínio, que 

orienta as ações sociais (SACRINI, 2009). 

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Local, público e critérios de seleção da população 

 

 A proposta da investigação aqui relatada foi encaminhada previamente para análise e 

aprovação da diretoria administrativa da Penitenciaria Feminina (PF), visando à autorização 

para a sua implantação e execução. A divulgação para inscrição e participação voluntária nas 

atividades foi feita nos pavilhões-residenciais. A diretoria administrativa da PF selecionou 

quarenta e oito (48) mulheres detentas que expressaram formalmente o interesse de participação 

voluntária e apresentaram laudos, atestados e/ou pareceres favoráveis (médico, psicológico e 

disciplinar) emitidos pelas seções de "Saúde” e de "Segurança e Disciplina" da própria PF.  

 Houve o agendamento de reuniões, palestras, para esclarecer os objetivos da atividade, 

instrumentos e procedimentos presentes na pesquisa. Após o processo de seleção e de 

esclarecimentos, todas as mulheres voluntárias assinaram um Termo de Compromisso e 

Responsabilidade próprio da PF e um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

para participarem das atividades propostas na presente pesquisa, de acordo com as Diretrizes e 

Normas Regulamentadoras de Pesquisa definidas pelo Conselho Nacional de Saúde, através da 

Resolução n° 196, de 10/10/1996.  

 

Instrumentos, metodologias e procedimentos para coleta de dados  

 

 Foram redigidos diários de campo e relatórios a partir de observações diretas e 

sistemáticas realizadas durante o trabalho de campo na PF, onde foram registrados e descritos: 

a) os espaços e as instalações físicas onde ocorreram as práticas de AFC; b) o planejamento e 

desenvolvimento das AFC; c) os comportamentos e depoimentos das mulheres presas durante 

a prática de AFC (MCPHERSON e BROWN, 1991; THOMAS e NELSON, 2007).  

 Antes do início e após o término do programa de AFC, foi aplicado um questionário 

estruturado com questões abertas (dissertativas) e fechadas (escolha de respostas em 

alternativas pré-estabelecidas), com o objetivo de obter dados pessoais e investigar o histórico 
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e as motivações para a prática de AFC na PF. As respostas das questões dissertativas foram 

analisadas considerando o método de pesquisa fenomenológica (GONCALVES e LISBOA, 

2007; GOMES et al., 2008; ANDRADE e HOLANDA, 2010).  

 As respostas dos questionários foram elaboradas individualmente. Foi perguntado 

antecipadamente se a mulher detenta voluntária apresentava alguma dificuldade com as 

habilidades de leitura e escrita. Caso a resposta fosse afirmativa, o questionário seria aplicado 

na forma de entrevista. Logo após o término de preenchimento e entrega do questionário, 

quando necessário, foram esclarecidas as dúvidas quanto aos significados de gírias ou termos 

fora do seu contexto gramatical formal.  

 Antes de responder um questionário as voluntárias receberam a explicação sobre o 

projeto de pesquisa e sobre as motivações e os significados da prática de atividades físicas 

coletivas (AFC) naquela penitenciária feminina (PF). Foi informado às mulheres detentas que 

a participação deveria ser voluntária, não haveria classificação de respostas como certas ou 

erradas e poderiam não responder perguntas que considerassem incômodas ou inconvenientes. 

Também poderiam desistir de participar das atividades em qualquer momento em que elas 

desejassem. Foram garantidos o anonimato de identidade das participantes (os nomes foram 

substituídos por códigos e números de chamada), o sigilo dos dados coletados, depoimentos e 

informações fornecidas através de textos e questionários. 

 

Elaboração dos mapas conceituais  

 

 Para ensinar às alunas a se familiarizarem e elaborar os seus mapas conceituais, no final 

de cada um dos encontros semanais eram dedicados 15 minutos para que o professor pudesse 

orientar e ajudar as alunas a elaborar e atualizar seus mapas. A explicação da elaboração dos 

mapas foi feita pelo pesquisador, indicando e exemplificando para as alunas o que é conceito e 

de que forma dois conceitos conectados por um termo de ligação podem formar sentenças. A 

formação destas sentenças foi destacada para as detentas durante os encontros, pois as mesmas 

formavam as frases que revelavam a compreensão que as alunas tinham sobre um determinado 

assunto. 

O monitoramento e as avaliações semanais das produções das alunas (detentas) durante 

o processo foram realizados por meio da análise dos textos e dos mapas elaborados por elas de 

maneira individual e aperfeiçoados semanalmente pelas próprias alunas.  
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Tratamento e análise de dados  

 

 

Para analisar os mapas conceituais foram utilizados os procedimentos descritos por 

Almeida e Moreira (2008), Ruiz-Moreno et al. (2007), Souza e Boruchovitch (2010). Caso cada 

um dos procedimentos descritos pelos autores sejam utilizados de modo independente, pode 

acontecer de algum mapa não ser analisado por não apresentar quesitos básicos exigidos pelos 

critérios estabelecidos por cada um dos autores da cada uma dessas metodologias. Na nossa 

análise, esses procedimentos utilizados em conjunto podem permitir uma análise mais ampla e 

aprofundado dos mapas elaborados pelas alunas e, que foram considerados como registros 

produzidos a partir da compreensão das participantes desta pesquisa sobre assuntos discutidos 

nas atividades.  

Dessa forma, nesta investigação, a utilização conjunta destes procedimentos permitiu 

um estudo mais amplo dos mapas e, principalmente, se evitou que alguns deles fossem 

descartados sem análise, como aqueles que não tinham termos de ligação, por exemplo. 

 As respostas dissertativas foram analisadas e categorizadas a partir de uma abordagem 

fenomenológica, considerando as experiências de vida, os sentimentos e procedimentos 

descritos e expressos, referentes às motivações e significados das experiências relacionadas 

com a prática de atividades físicas, dentro e fora do ambiente penitenciário.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 A população de mulheres presas participantes da pesquisa (alunas) ficou compreendida 

dentro de uma faixa etária entre 18 e 57 anos (32,7± 9,4 anos). Todas eram alfabetizadas, liam 

e redigiam textos simples e, apresentavam autonomia para a compreensão e o preenchimento 

dos questionários utilizados para monitorar e avaliar a própria saúde e qualidade de vida. Nos 

casos mais extremos, poucas alunas dominavam apenas habilidades básicas de leitura e escrita, 

o que não comprometeu a sua participação na pesquisa. 

 Na população pesquisada, 35 (85%) das alunas já haviam vivenciado algum tipo de 

experiência com a prática de atividades físicas (AF) antes de entrar na PF: 22 (54%) praticaram 

AF somente na Educação Física escolar; 8 (19%) praticaram AF somente fora do ambiente 

escolar; e, 5 (12%) praticaram AF dentro e fora do ambiente escolar. Apenas 6 (15%) das alunas 

estavam tendo sua primeira experiência de vida com a prática de atividades físicas dentro da 

PF.  
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 Após a entrada na PF: 24 (59%) das alunas participavam somente das AF realizadas aos 

sábados na “quadra-externa”; 7 (17%) praticavam atividades físicas em outros dias e locais da 

PF; e, 10 (24%) praticavam AF tanto na “quadra-externa” aos sábados como em outros dias e 

locais da PF. 

 Inicialmente apenas 9 (22%) das alunas participantes desta pesquisa conseguiam 

acumular mais de 150 minutos semanais de prática de atividades físicas, o que corresponderia 

a quantidade mínima considerada ideal para a promoção de saúde e qualidade de vida – 

prevenção de DCNT –, referente a trinta minutos diários em cinco dias por semana com 

intensidade moderada, conforme a proposta do ACSM (AMERICAN COLLEGE OF SPORTS 

MEDICINE, 1998, 2000, 2004, 2009; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2011b). 

 Apesar de ser pequeno o aumento do número de alunas que conseguiram acumular mais 

de 150 minutos semanais de prática de atividades físicas, durante as 16 semanas, torna-se 

importante notar que a incidência de desistência ou abandono foi praticamente nula. A saída de 

7 (17%) alunas que deixaram de participar desta investigação foi devido aos casos de obtenção 

da liberdade ou transferência para outra unidade penitenciária.  

 

Análise fenomenológica das motivações para a prática de AFC na PF 

 

 Para estudar os interesses e/ou necessidades que motivavam as alunas para a prática de 

AFC na PF, antes do início das 16 semanas (4 meses) de observação das práticas de atividades 

físicas coletivas (AFC), na primeira reunião entre o pesquisador e as alunas, na Escola da PF, 

foi solicitado para responderem individualmente a seguinte questão: "Quais são as suas 

motivações ou objetivos para praticar atividades físicas coletivas (AFC) na PF? Explique ou 

justifique a sua resposta".  

 Após uma primeira análise dos textos produzidos, foi observado em muitos casos a 

presença de várias motivações ou objetivos descritos (interesses e necessidades) para a prática 

de AFC. Na segunda reunião, foi solicitado que as alunas indicassem apenas a sua motivação 

principal para a prática de AFC: "Qual é a sua principal motivação ou objetivo para praticar 

atividades físicas coletivas (AFC) na PF? Explique ou justifique a sua resposta".  

 As motivações apresentadas e descritas nos textos produzidos, na primeira e segunda 

reunião na Escola da PF, foram analisadas e interpretadas qualitativamente utilizando o método 

fenomenológico. A partir das palavras expressas (conceitos contextualizados) nas respostas 

dissertativas (redação de textos) elaboradas pelas alunas foram criadas categorias empíricas 

representativas. Posteriormente, foi realizada uma análise quantitativa e descritiva para a 
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apresentação gráfica da distribuição e frequência das categorias representativas criadas 

(TABELA 1).  

 Na Tabela 1, as principais motivações declaradas pelas alunas, antes e depois da prática 

de AFC, foram representadas por categorias, a saber: a) preocupações com a saúde corporal 

(disposição física e estética); b) preocupações com a saúde mental (ansiedade, depressão, 

solidão, irritação, etc.); c) convivência social, amizades e relacionamentos afetivos; d) 

preocupações com a saúde de modo integral (física, mental/psicológica e social); e) opção de 

lazer (diversão); f) distração (passatempo); g) indicação médica, psicológica e/ou de assistente 

social. 

 Ao analisar as informações apresentadas na Tabela 1, pode-se considerar que houve uma 

compreensão maior ou aprendizagem, do conceito de saúde integral (interação entre os aspectos 

físicos, mentais/psicológicos e sociais), discutido nas reuniões didáticas.  

 O aumento de citações das categorias referentes à socialização e ao lazer pode ser 

relacionado como um efeito provocado pela utilização dos Jogos Cooperativos como método 

de aprendizagem por meio da resolução de problemas, os quais promoveram a interação e o 

diálogo entre as alunas praticantes, mediante a realização das tarefas propostas por Soler (2006). 

Nesse contexto, pode-se considerar que as experiências vivenciadas durante as práticas de AFC 

e as reuniões didáticas proporcionaram um processo de socialização e um ambiente prazeroso 

de aprendizagem. Todo esse processo colaborou para a conscientização dos significados 

atribuídos aos conceitos teóricos e suas correlações com as experiências das práticas de AFC e 

de convivência social.  

 

Tabela 1 - Motivações citadas para a prática de AFC 

 Antes da prática de 

AFC 

Depois da prática de 

AFC 

Preocupações com o corpo/estética 12 4 

Preocupações com a mente/psicológicas 7 2 

Interesse em fazer amizades/socialização 4 6 

Preocupação com a saúde de modo integral 7 14 

Interesse por lazer e diversão 5 9 

Passatempo/distração 2 0 

Indicação médica 4 0 

Aprendizagem 0 6 

Participantes:  n=41 
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Análise dos mapas conceituais e inferência sobre uma possível aprendizagem significativa  

 

 A inferência se durante o processo de prática d AF se houve indícios de aprendizagem 

significativa por parte das alunas foi realizada a partir de análises (quantitativas e qualitativas) 

dos mapas e dos textos dissertativos criados pelas alunas.  

 Nas Tabelas 2 e 3 foram consideradas as análises quantitativas dos mapas antes e depois 

do período da prática de AFC na PF, durante 16 semanas.  

 A Tabela 2 foi estruturada considerando os procedimentos descritos por Almeida e 

Moreira (2008), que em suas análises categorizaram os mapas conceituais em: a) Várias 

relações de significados e todos os conectores identificados; b) Várias relações de significados 

e alguns conectores identificados; c) Várias relações de significados sem identificação dos 

conectores; d) Superficialidade (mapas pouco elaborados, com estrutura simples e pouco 

representativa). 

 

Tabela 2 - Análises quantitativas dos mapas conceituais a partir dos critérios propostos por 

Almeida e Moreira (2008) 
 

Mapas conceituais com várias relações 

de significados e conectores identificados 

 

Mapas conceituais 

com várias 

relações de 

significados sem 

identificação dos 

conectores 

 

Mapas conceituais 

superficiais  

Todos os 

conectores 

identificados 

 

Alguns conectores 

identificados 

*Antes *Depois Antes Depois Antes Depois Antes Depois 

13/41 16/41 28/41 25/41 0 0 0 0 

(32%) (39%) (68%) (60%) (zero) (zero) (zero) (zero) 

*Antes e *Depois da prática de AFC. 

 

 A Tabela 3 foi estruturada considerando os critérios descritos por e Ruiz-Moreno et al. 

(2007): quantidade e qualidade de conceitos, níveis de hierarquia, número de inter-relações, 

palavras de enlace e proposições com significado lógico, estrutura do mapa, representatividade 

dos conteúdos e criatividade. 
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Tabela 3 - Análises quantitativas dos mapas conceituais a partir dos critérios propostos por 

Ruiz-Moreno et al. (2007) 

 

O
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A
Ç

Õ
E

S
 E

S
T

A
T

ÍS
T

IC
A

S
 

 

Inter-relações entre 

conceitos para a formação 

de proposições com 

significado lógico e 

semântico 

 

ESTRUTURA DO MAPA CONCEITUAL 

 

Conceitos 

 

Conectores 

(termos de 

ligação) 

 

Ligações entre conceitos 

 

Níveis de hierarquia entre os conceitos 

distribuídos em dimensão horizontal e/ou  

vertical 

 

Simples 

 

Multiplas 

(duplas, 

triplas, 

etc.) 

 

Cruzadas 

 

Unidimensional 

Estrutura Linear 

 

Bidimensional 

Estrutura em Rede 

 *A *D A D A D A D A D A D A D 

Média 5.2 12.2 3.8 11 3.8 6.1 0.5 2.3 0.1 0.9 1.5 - 1.2 4.8 

DP 1.1 1.3 0.8 1.5 0.8 0.9 0.5 0.8 0.3 0.8 1.3 - 1.6 1.1 

Moda 5 12 4 10 4 6 0 2 0 0 3 - 3 5 

Mín. 4 10 2 7 2 5 0 1 0 0 2 - 2 3 

Máx. 8 16 5 14 5 8 1 4 1 3 3 - 4 6 

*Antes (A) *Depois (D) da prática de AFC. 

 
 

 Essas análises quantitativas permitiram identificar um aumento do uso de conceitos, das 

palavras de enlace (conectores) e linhas de ligação entre eles. Posteriormente, foram realizadas 

análises qualitativas sobre a formação de proposições lógicas e com sentido semântico, 

formadas pelas ligações e relações estabelecidas entre os conceitos presentes nos mapas 

conceituais (SOUZA e BORUCHOVITCH, 2010).    

Os dados apresentados na Tabela 2, revelam, aparentemente uma distração com o uso de 

conectores nas estruturas dos mapas, durante todo o período da pesquisa.  

 As Figuras (1, 2, 3 e 4) apresentam exemplos de mapas elaborados pelas alunas. Os 

originais feitos a lápis ou caneta foram fielmente reelaborados graficamente para serem 

apresentados no presente artigo.  

 A aparente deficiência na estruturação do mapa poderia ter comprometido, em alguns 

casos, o processo de formação de proposições pela relação entre conceitos, prejudicando assim 

as análises qualitativas, devido aos conhecimentos que permanecem ocultos e as relações entre 



Caminhos da Educação Matemática em Revista/Online, v. 10, n. 1, 2020 – ISSN 2358-4750 

119 

conceitos não evidenciadas. No entanto, este problema foi parcialmente resolvido quando os 

mapas sem conectores foram incluídos na análise uma vez que as alunas explicitavam oralmente 

a compreensão das relações entre os conceitos dos seus mapas durante os encontros. 

 Ao comparar as Figuras 1 (antes da prática de AFC) e 2 (depois da prática de AFC), que 

correspondem aos mapas produzidos pela aluna A, nota-se que a aluna antes da prática de AFC 

não utilizou setas e omitiu alguns conectores entre os conceitos interligados. Entretanto, ela 

ampliou a quantidade de conceitos e conectores no mapa feito depois da prática de AFC. 

  

Figura 1 - Primeiro mapa conceitual produzido pela aluna A antes a prática de AFC 
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SEDENTARISMO 

BOA ALIMENTAÇÃO SAÚDE 

BOA NOITE DE SONO 

UMA VIDA SAUDÁVEL DURADOURA 



Caminhos da Educação Matemática em Revista/Online, v. 10, n. 1, 2020 – ISSN 2358-4750 

120 

Figura 2 - Mapa conceitual produzido pela aluna A depois da prática de AFC 

 

 

 

 

 Ao fazer uma análise comparativa das Figuras 3 (antes da prática de AFC) e 4 (após a 

prática de AFC), nota-se que na figura 3 a aluna A utilizou setas, mas omitiu alguns conectores 

entre os conceitos interligados. Entretanto, ela aumentou a quantidade de conceitos e conectores 

no mapa feito depois da prática de AFC. 
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Figura 3 - Primeiro mapa conceitual produzido pela aluna B antes a prática de AFC 
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Figura 4 - Mapa conceitual produzido pela aluna B depois da prática de AFC 

 

 

 

 Neste caso ao observar os mapas produzidos pela aluna B é possível identificar no mapa 

4 o aumento de complexidade e pode-se inferir também de compreensão sobre o tema discutido. 

Há uma maior quantidade de conceitos, aumentam as relações entre conceitos e aparecem 

ligações cruzadas, e há um cuidado maior na escolha dos termos de ligação utilizados. 

Em ambos os casos (aluna A e aluna B) a comparação dos mapas antes e depois da 

prática de AFC permite observar que houve um avanço na compreensão e na elaboração dos 

mapas após a AFC, bem como podemos inferir uma maior compreensão dos significados e das 

relações entre os conceitos apresentados nos mesmos. Estas observações iniciais de um 

processo de elaboração de mapas conceituais junto com a ressignificação de alguns conceitos 

relacionando a prática de atividade física e saúde permitem inferir que para as alunas 

participantes desta pesquisa foi deflagrado um processo de aprendizagem significativa, que para 

ser efetivamente avaliado precisa de outros estudos e instrumentos de análise, o que não é o 

objetivo desta investigação. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os procedimentos metodológicos utilizados na presente pesquisa possibilitaram 

alcançar os objetivos propostos: identificar e analisar as motivações para a prática de AFC na 

PF e investigar e inferir alguns sinais de ocorrência de aprendizagem significativa dentro do 

ambiente penitenciário.  

 O estudo das motivações para a prática de AFC foi importante para desenvolver e 

conduzir as atividades, de modo que estas correspondessem às expectativas das mulheres 

detentas (alunas), incentivando a participação e evitando desistências. As motivações foram 

comunicadas e representadas através de conceitos declarados pelas alunas. A análise dos 

significados desses conceitos também permitiu que as próprias alunas refletissem sobre as 

possíveis relações destes com a prática de AFC. Alguns conteúdos dessas reflexões se 

manifestaram em discussões nas reuniões didáticas, durante a elaboração dos mapas e textos 

dissertativos (redações).  

 Por meio dos procedimentos realizados em trabalho de campo com observação 

participante foi possível acompanhar a convivência social das alunas durante a prática de AFC, 

analisar o processo de criação e as sucessivas transformações dos seus mapas conceituais e 

textos dissertativos (redações), de acordo com o aumento da conscientização e reinterpretações 

das alunas sobre as suas motivações e as experiências com a prática de AFC. 

 A proximidade das alunas do pesquisador, professor ou árbitro dos jogos permitiu 

perceber a influência e utilidade dos instrumentos de pesquisa como materiais didáticos, que 

auxiliaram no aumento progressivo do vocabulário das alunas, o aumento do conjunto de 

conceitos com significado lógico usados em seus discursos, tanto durante a participação na 

prática de AFC quanto nas reuniões didáticas e, principalmente, no registro de suas produções 

literárias e culturais (mapas conceituais e textos dissertativos).  

 A utilização dos Jogos Cooperativos proporcionou o desenvolvimento de atividades 

lúdicas, que amenizaram a tensão do clima de competição, por exemplo, como o imposto pelos 

jogos dos campeonatos internos de vôlei e futsal. Alguns conteúdos dos Jogos Cooperativos 

ocasionaram experiências desafiantes, como o de se aproximar e conversar como uma colega 

desconhecida no momento de resolver uma determinada tarefa, tornando o ambiente propício 

para o processo de socialização e aprendizagem, devido à construção de vínculos sociais, 

coesão de grupos e consolidação de amizades. 

 Pode-se considerar que todos esses procedimentos vivenciados ativamente pelas alunas 

motivaram reflexões sobre os seus hábitos no cotidiano do ambiente cultural penitenciário. 
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 Para que o processo de aprendizagem significativa se desenvolva é necessária a 

utilização de materiais e procedimentos didáticos adequados às habilidades e competências dos 

estudantes, mas é importante destacar aqui que todo material didático é apenas potencialmente 

significativo. A condição imprescindível para que ocorra aprendizagem significativa é a 

predisposição do aluno para aprender. De acordo com as atividades empregadas, com as 

observações de campo, com a assiduidade das alunas e com os resultados apresentados neste 

artigo, pode-se concluir que foram detectadas situações (como a melhora da elaboração dos 

mapas conceituais - conceitos e relações) nas atividades desenvolvidas pelas alunas que 

sugerem que elas estão em processo de adquirir uma aprendizagem significativa, em relação ao 

tema prática de atividade física e saúde, e em particular aos conceitos trabalhados ao longo das 

16 semanas que durou esta intervenção.  

Foi possível notar nos discursos e nas produções literárias e culturais das alunas que 

suas motivações para a prática de AFC, desde o início, visavam à promoção de saúde e 

qualidade de vida. Porém, inicialmente, a maioria dos significados, que as alunas atribuíam ao 

conceito de saúde, estava associada às suas preocupações referentes à estética corporal e/ou 

saúde física. Após as intervenções educacionais, organizadas e desenvolvidas em conjunto com 

as demais atividades de pesquisa, o significado do conceito de saúde foi sendo ampliado, 

adotando características correspondentes à definição proposta pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS, 2001). Segundo a OMS (2001): saúde é o estado de completo bem-estar físico, 

mental e social, não podendo ser, portanto, simplesmente a ausência de doença ou enfermidade. 

Por essa definição, o conceito de saúde deve ser estruturado por três esferas integradas: 

biológica (física e fisiológica), psicológica (mental e emocional) e social (afetiva).   De 

acordo com os significados dos conceitos que representavam as motivações para prática de 

AFC, do grupo de mulheres presas na PF, estes correspondiam desde o seu início a pelo menos 

uma das esferas do conceito de saúde, proposto pela Organização Mundial da Saúde. Entretanto, 

somente após as intervenções educacionais, principalmente por meio do uso de mapas 

conceituais, as alunas começaram a ampliar sua compreensão e integrar características 

pertencentes a todas as esferas constituintes do conceito de saúde, proposto pela OMS (2001), 

para redefinirem sucessivamente o significado do conceito de saúde em suas produções 

literárias e culturais, de acordo com suas realidades e necessidades do cotidiano.  

Assim, a identificação de motivações e de valores morais e éticos presentes nas relações 

sociais podem auxiliar no planejamento de projetos sociais e programas educacionais de 

intervenção, que evitem a exposição de mulheres detentas praticantes de atividades físicas em 
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possíveis situações de desmotivação, constrangimento, conflitos e discriminações sociais, 

devido aos seus respectivos objetivos, causando a desistência e abandono da prática de AFC. 

Os mapas conceituais elaborados pelas as alunas apresentaram um aumento progressivo 

tanto no uso de conceitos representativos quanto na elaboração e formação de proposições 

lógicas com sentido semântico. Os mapas também serviram como um canal de comunicação 

entre as alunas, favorecendo o processo de socialização, diálogo e de construção da 

aprendizagem. Nesse processo, as alunas puderam compartilhar os seus conhecimentos e 

realizar novas discussões sobre os significados e as relações entre saúde e atividade física. 

Entretanto, avaliando continuamente a elaboração dos mapas e dos textos dissertativos 

(redações), foi possível perceber que as alterações de significados dos conceitos foram 

frequentes e estes são continuamente resignificados e influenciados pelas experiências de vida 

das pessoas, conforme a convivência social em determinados ambientes culturais. Portanto, a 

análise das produções ou manifestações culturais deve considerar e valorizar os seus autores: 

indivíduos ou grupos de pessoas que consomem, criam e transformam a cultura, no caso da 

presente pesquisa: as mulheres detentas e sua convivência no ambiente penitenciário.  

Assim, os mapas conceituais podem ser considerados instrumentos eficientes e pouco 

invasivos para à privacidade e integridade das mulheres detentas. Estes instrumentos 

contribuíram para valorizar os conhecimentos pessoais e promover a compreensão dos temas 

desenvolvidos pelo grupo de alunas que participaram desta pesquisa. Desta forma, o mapa 

conceitual pode ser recomendado como ferramenta metodológica para a elaboração de 

programas educacionais de intervenção em educação e saúde pública, por profissionais das 

áreas da saúde, de educação e de atividades físicas. 
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MAPAS CONCEITUAIS COMO INDICADOR DA APRENDIZAGEM 

SOBRE RAIOS CÓSMICOS NO ENSINO MÉDIO 
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo utilizar os mapas conceituais como instrumento 

analítico para indicar caminhos para promover a aprendizagem conceitual acerca de raios 

cósmicos no Ensino Médio. A questão focal foi a determinação do ponto de impacto e da 

direção de chegada de um raio cósmico primário na superfície da Terra. Entre os principais 

tópicos abordados destacam-se: a origem e composição dos raios cósmicos, sua interação com 

a atmosfera terrestre e a detecção do ponto de impacto e determinação da direção de chegada 

do raio cósmico primário. A metodologia de pesquisa utilizada consistiu na elaboração de 

mapas conceituais colaborativos por alunos do Ensino Médio durante a aplicação de uma 

sequência de ensino e aprendizagem utilizando os seguintes critérios de análise: a) conceitos; 

b) relações entre os conceitos e c) padrão estrutural. As interpretações das proposições retiradas 

dos mapas conceituais foram feitas a partir das conexões que ligam os conceitos dos mapas 

conceituais, de modo a verificar a aprendizagem conceitual. Entre os principais resultados 

encontrados destacamos que a construção de mapas conceituais pelos alunos promoveu a 

criação de significados e conceitos acerca de raios cósmicos na perspectiva de uma 

aprendizagem significativa. Como conclusão, destacamos a importância da realização de 

atividades diferentes das tradicionais, pois apresentam uma complexidade tanto em relação aos 

conceitos como das estruturas proposicionais, tornando os alunos mais ativos em seu processo 

de aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Ensino de Física, Inovação Curricular, Raios Cósmicos. 

 

 

CONCEPT MAPS AS A LEARNING INDICATOR ABOUT COSMIC 

RAYS IN HIGH SCHOOL 

 

Abstract: This work aims to use concept maps as an analytical tool to indicate ways to promote 

conceptual learning about cosmic rays in High School.  

The focal question was to determine the point of impact and the arrival direction of a primary 
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cosmic ray on the Earth’s surface. Among the main topics covered were origin and composition 

of cosmic rays, their interaction with the Earth’s atmosphere, detection of the point of impact 

and determination of the arrival direction of the primary cosmic ray. The research methodology 

consisted of the elaboration of collaborative concept maps by high school students during the 

application of a sequence of teaching and learning using the following analysis criteria: a) 

concepts; b) relationships between concepts and c) structural pattern. The interpretations of the 

concept maps’ propositions considered the relationship between the concepts, in order to verify 

the conceptual learning. We highlighted as main results that the construction of concept maps 

by students promoted the creation of meaning and concepts about cosmic rays in the perspective 

of meaningful learning. In conclusion, we highlighted the importance of carrying out different 

activities from traditional ones, as they present complexity concerning both concepts and 

propositional structures, making students more active in their learning process. 

 

Keywords: Physics Teaching, Curriculum Innovation, Cosmic Rays. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Embora a Física tenha apresentado mudanças revolucionárias a partir do início do século 

XX, essas transformações não fazem parte do conteúdo ensinado no Ensino Médio. Há, 

portanto, um atraso de mais de 100 anos no ensino de Física nas escolas. Essa disciplina, como 

ensinada nas escolas, compreende conteúdos cujas bases são bastante antigas: a Mecânica 

Newtoniana, elaborada em meados e fim do século XVII; os princípios de Termodinâmica, 

estabelecidos nos séculos XVII e XVIII; o Eletromagnetismo Clássico, que recebeu suas 

últimas contribuições no fim do século XIX. Por sua vez, teorias contemporâneas como 

Relatividade, Mecânica Quântica, Física de Partículas Elementares, Raios Cósmicos etc., 

permanecem ainda hoje fora da sala de aula. 

 

É preciso transformar o ensino de Física tradicionalmente oferecido por 

nossas escolas em um ensino que contemple o desenvolvimento da Física 

Moderna, não como uma mera curiosidade, mas como uma Física que surge 

para explicar fenômenos que a Física Clássica não explica, constituindo uma 

nova visão de mundo. Uma Física que hoje é responsável pelo atendimento de 

novas necessidades que surgem a cada dia, tornando-se cada vez mais básicas 

para o homem contemporâneo, um conjunto de conhecimentos que extrapola 

os limites da ciência e da tecnologia, influenciando outras formas do saber 

humano. Portanto, os vários campos abertos pela física deste século devem ter 

sua presença garantida nos currículos de nossas escolas médias (PINTO e 

ZANETIC, 1999, p. 7). 

 

No entanto, além de elencar os tópicos a serem ensinados, impõe-se ao Ensino de Física 

o desafio de incorporar os conteúdos contemporâneos ao conjunto de conhecimentos dos 
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alunos. Nesse sentido, especificamente a respeito da Física Moderna e Contemporânea, 

destacam-se algumas razões que justificam a inserção desses tópicos no Ensino de Física: 

 

Alguns aspectos da chamada Física Moderna serão indispensáveis para 

permitir aos jovens adquirir uma compreensão mais abrangente sobre como 

se constitui a matéria, de forma que tenham contato com diferentes e novos 

materiais. (...) A compreensão dos modelos para a constituição da matéria 

deve, ainda, incluir as interações no núcleo dos átomos e os modelos que a 

ciência hoje propõe para um mundo povoado de partículas. (BRASIL, 

PCNEM+, 2002, p. 70). 

 

Do ponto de vista educacional, a Física dos Raios Cósmicos é um campo rico a ser 

explorado. A conexão entre o mundo macroscópico (objetos astronômicos) e o mundo 

microscópico (partículas fundamentais), presentes neste campo de pesquisa, oferece aos 

estudantes do Ensino Médio uma oportunidade única para desenvolver importantes conceitos 

científicos no processo de aprendizagem. Do ponto de vista da formação de professores permite 

a integração das três dimensões estruturantes necessárias para a prática docente: a dimensão 

disciplinar, a dimensão sociocultural e a dimensão da interação (NARDI e CASTIBLANCO, 

2018). 

Neste artigo nosso objetivo consiste em utilizar os mapas conceituais como instrumento 

analítico para indicar caminhos para atingir a aprendizagem conceitual acerca de raios 

cósmicos, de tal forma que esse instrumento se constitua em uma estratégia instrucional e 

motivacional importante para promover a aprendizagem de Física Moderna e Contemporânea 

no Ensino Médio. 

 

REVISÃO DA LITERATURA E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Os mapas conceituais são fruto de um programa de pesquisa desenvolvido por Novak e 

seus colaboradores, em 1972, na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Esse programa 

tinha como base a teoria cognitivista de aprendizagem proposta por Ausubel (AUSUBEL, 

1963).  

Atualmente os mapas conceituais têm sido utilizados em trabalhos dos mais variados 

conteúdos e níveis de ensino (FALCÃO, 2012; OLIVEIRA; FROTA; MARTINS, 2013; 

YANO; AMARAL, 2011; ALMEIDA; MOREIRA, 2008; CORREIA; SILVA; ROMANO, 

2010; CORRÊA, 2014 etc.). Esses trabalhos apresentam em comum o fato de que os mapas 

conceituais são um instrumento didático que facilita a aprendizagem significativa de novos 

conceitos, diminuindo a ocorrência de aprendizagem mecânica. 
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Mapas conceituais são diagramas que permitem a organização e a representação do 

conhecimento. Para isto, utilizam-se conceitos que se relacionam através de linhas, setas e 

palavras ou frases de ligação. Conceitos são definidos como regularidades em objetos ou 

eventos designados por um rótulo, em geral um termo. Dois ou mais conceitos podem ser 

conectados para formar uma proposição – enunciação sobre um objeto ou evento – a fim de 

compor uma afirmação com sentido.  

Dado um campo de conhecimento, por exemplo, estas frases de ligação podem resultar 

em proposições verdadeiras ou falsas. Isto permite o julgamento de uma proposição apresentada 

quanto à sua veracidade. Em suma, podemos definir um mapa conceitual como “... um aparato 

esquemático para representar um conjunto de significados conceituais encaixados em uma 

estrutura de proposições” (NOVAK e GOWIN, 1984, p. 15).  

Uma característica importante dos mapas conceituais é que os conceitos devem ser 

representados de maneira hierárquica, com os mais inclusivos e gerais hierarquicamente no 

topo e os mais específicos e menos gerais mais abaixo. Um mapa conceitual é um instrumento 

que pode ser usado para compreendermos uma situação ou evento, por meio da organização do 

conhecimento, provendo assim um contexto para ele. Ademais, os mapas conceituais devem 

ser elaborados a partir de uma questão específica, definida como questão focal. 

Na construção de um mapa conceitual, há ligações que podem ser feitas a partir de 

conceitos em diferentes segmentos ou domínios, diz-se que estas relações são ligações 

cruzadas. Em geral, representam saltos criativos por parte de quem confecciona o mapa, 

indicando entendimento sobre as relações entre subdomínios do mapa e evidenciando alto nível 

de aprendizagem significativa.  

Para Novak e Cañas (2010), os mapas conceituais podem ser utilizados como 

ferramentas de aprendizagem, incentivando os alunos a se expressarem utilizando padrões de 

aprendizagem significativa. Também são eficazes na identificação do conhecimento relevante 

que o aluno apresenta, antes ou depois da instrução, servindo de uma ótima ferramenta de 

avaliação do ensino e da aprendizagem de determinado conteúdo.  

De acordo com Moreira (2010), a partir de uma abordagem ausubeliana, o ensino 

baseado no emprego de mapas conceituais como estratégia instrucional permite: 1) identificar 

a estrutura de significados aceita no contexto da matéria de ensino; 2) identificar subsunçores 

(significados) necessários para a aprendizagem; 3) identificar os significados preexistentes na 

estrutura cognitiva do aluno; 4) organizar o conteúdo, usando as ideias de diferenciação 

progressiva e reconciliação integrativa como princípios programáticos e 5) ensinar 
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relacionando os conhecimentos prévios com os atuais, a fim de dar significado aos novos 

materiais de aprendizagem. 

Os mapas conceituais podem ser utilizados em todas estas etapas, inclusive para 

evidenciar aprendizagem significativa, ou seja, na avaliação da aprendizagem. Entretanto, dado 

o seu caráter idiossincrático, eles representam os significados conferidos aos conceitos e 

relações significativas por parte de seu mapeador. A avaliação da aprendizagem feita através 

dos mapas conceituais deve ser qualitativa, o professor deve interpretar a informação dada pelo 

aluno, buscando perceber se os significados manifestados indicam bom entendimento do 

conteúdo que foi ensinado. 

Mapas conceituais podem mostrar evidências de aprendizagem significativa de 

conteúdos por parte do aluno e, além disso, indicar caminhos a serem trilhados em direção ao 

pleno alcance dos objetivos da aprendizagem. 

Kinchin et al. (2000) descrevem uma abordagem qualitativa de análise de mapas 

conceituais e criticam a análise quantitativa proposta por Novak e Gowin (1984). Essas análises 

tendem a atribuir a um mapa conceitual um escore baseado em fatores como número de ligações 

válidas, índice de ligações cruzadas, quantidade de ramos, estrutura hierárquica que, de acordo 

com os autores, causa falta de clareza no que o escore total realmente revela. A classificação 

das ligações em “válidas” ou “inválidas” não leva em consideração o processo de pensamento 

que levou o aluno àquele entendimento. Uma ligação embora correta, pode ser inapropriada ao 

contexto do conceito em discussão. 

Em contraposição, afirmam que é necessária uma avaliação informativa dos mapas 

conceituais, que devem ser vistos como instrumento qualitativo cujo objetivo é facilitar o 

processo de aprendizagem significativa em sala de aula. 

Outros autores (JONASSEN et al., 1997; RUIZ-PRIMO e SHAVELSON, 1996 apud 

KINCHIN et al., 2000) afirmam que é necessária uma avaliação informativa dos mapas 

conceituais, que devem ser vistos como instrumento qualitativo cujo objetivo é facilitar o 

processo de aprendizagem significativa em sala de aula. 

 

UM BREVE HISTÓRICO SOBRE RAIOS CÓSMICOS 

 

Os raios cósmicos são partículas de alta energia carregadas e aceleradas até velocidades 

relativísticas. A variedade de partículas é originada de diferentes fontes, entre elas o Sol, outras 

estrelas e diversas fontes de radiações de alta energia, como explosões de supernovas, buracos 
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negros e estrelas de nêutrons. Aproximadamente 90% dos raios cósmicos que atingem o planeta 

são prótons, 9% são núcleos de hélio, 1% são núcleos de elementos mais pesados e elétrons. Os 

raios cósmicos primários ao colidirem com núcleos de moléculas da atmosfera terrestre dão 

origem a uma série de reações nucleares e eletromagnéticas, produzindo uma cascata de 

partículas de menor energia, chamada de raios cósmicos secundários (Figura 1). Essas 

partículas de menor energia podem ser detectadas em solo e estudadas, a fim de fornecer 

informações importantes sobre a constituição do Universo. 

 

Figura 1 – Representação esquemática do desenvolvimento de um raio cósmico primário na atmosfera. 

 

Fonte: Souza et al. (2013). 

 

A radiação cósmica de baixa energia, da ordem de 1012 eV, apresenta menor capacidade 

de percorrer grandes distâncias. Estima-se que uma pequena parcela da radiação cósmica que a 

Terra recebe venha de fontes próximas, como o Sol, e a maior parte tem origem fora do Sistema 

Solar, ainda que dentro de nossa galáxia. A origem dessa radiação está ligada às explosões de 

supernovas, processo que ocorre na morte de certas estrelas. A radiação cósmica de alta energia 

tem origem fora do Sistema Solar, mesmo de fora de nossa galáxia. 

A incidência de raios cósmicos primários de ultra-alta energia (E ≥ 1019 eV) é 

extremamente pequena. Somente uma destas partículas cai em um quilômetro quadrado, por 
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século. Como essa frequência é muito baixa, a utilização de detectores em órbita para obter um 

número razoável de eventos não é viável. Portanto, para conseguir detectar raios cósmicos 

primários de ultra-alta energia é necessário utilizar sensores espalhados por uma extensa área a 

fim de coletar uma amostragem representativa de raios cósmicos secundários que se formaram 

após a interação com a atmosfera.  

O Observatório Pierre Auger é um experimento de raios cósmicos atualmente em 

funcionamento, coletando dados e produzindo resultados importantes. Ele está situado em 

Malargue, Argentina, e seu objetivo principal é estudar as partículas de ultra-alta energia (E > 

1019 eV). Ele usa duas técnicas híbridas de detecção de raios cósmicos compostas por: uma 

matriz de 1.660 estações individuais cobrindo 3.000 km2 de área e 27 telescópios de 

fluorescência em quatro locais. A figura 2 mostra uma representação esquemática do 

Observatório Pierre Auger. 

 

Figura 2 – Localização geográfica do Observatório Pierre Auger. Os pontos vermelhos representam os 

tanques de superfície e os espaços entre as linhas verdes as regiões para onde apontam os telescópios 

de fluorescência. 

 

Fonte: www.auger.org 

 

Apenas os dados da superfície fornecidos pelos detectores foram usados neste trabalho. 

Uma figura de um detector de superfície individual (tanque) é mostrada na figura 3. 
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Figura 3 – Um dos detectores de superfície do Observatório Pierre Auger. 
 

 

Fonte: www.auger.org 
 

A direção de chegada das partículas cósmicas é uma das mais importantes informações 

para ser extraído do Observatório Pierre Auger. Outras informações importantes são a energia 

e o tipo das partículas. Se a direção de chegada é conhecida, é possível correlacionar a partícula 

com os tipos de fontes astrofísicas. Em resumo, o procedimento de análise de um evento medido 

pelo Observatório Pierre Auger corresponde ao sinal em função do tempo medido por uma 

matriz de detectores na superfície para um objeto astronômico no céu.  

Na figura 4 representamos os dois métodos de detecção de raios cósmicos de ultra-alta 

energia do Observatório Pierre Auger. O primeiro consiste dos telescópios de fluorescência e, 

o segundo, de tanques detectores na superfície. 
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Figura 4 – Esquema de detecção híbrida de um raio cósmico por detectores de fluorescência e 

detectores de superfície. 

  

Fonte: www.auger.org 

 

Os procedimentos de análise desenvolvidos pelo Observatório Pierre Auger começam a 

partir do sinal medido em função do tempo em cada tanque, reconstruindo as principais 

propriedades do chuveiro, encontrando a direção e energia da partícula primária e rastreando-a 

de volta à sua possível fonte no céu.  

Se uma partícula primária de ultra-alta energia com cerca de 1020 eV produz um 

chuveiro na atmosfera, o número de partículas atingindo o solo é maior que 1010. A conservação 

de energia e momento nas interações das partículas garante que a soma da energia e momento 

de todas as partículas produzidas no chuveiro é igual à energia e impulso da partícula primária. 

Pelas mesmas razões, a trajetória do “centro de massa” do chuveiro é a trajetória que a partícula 

primária teria descrito se não tivesse interagido com a atmosfera. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este trabalho foi baseado na dissertação de Corrêa (2014) sobre a implementação de 

uma sequência de ensino e aprendizagem sobre tópicos de Astrofísica de Partículas para o 

Ensino Médio. A metodologia de pesquisa utilizada consistiu na elaboração de mapas 

conceituais por alunos do 3º ano do Ensino Médio durante a aplicação de uma sequência de 

ensino e aprendizagem de 20 horas/aulas de um curso noturno em uma escola pública, no 

município de Barueri, região metropolitana da grande São Paulo. Os alunos tinham idades 

variando entre 15 e 18 anos, alguns dos quais trabalhavam durante o dia, e foram organizados 
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em 8 grupos de 4 alunos cada. Cabe destacar, ainda, que o autor deste trabalho também atuou 

como professor pesquisador. 

O planejamento da sequência de ensino e aprendizagem consistiu nas seguintes etapas: 

introdução ao tema raios cósmicos, determinação do ponto de impacto e da direção de chegada 

de um raio cósmico primário na superfície terrestre utilizando dados do Observatório Pierre 

Auger e construção de mapas conceituais pelos alunos. 

Com base nos princípios metodológicos relacionados à construção dos mapas 

conceituais, utilizamos os seguintes critérios de análise:  

1. Conceitos: as ligações cruzadas presentes em um mapa conceitual evidenciam 

reconciliação integrativa. O não uso de determinado conceito na construção do mapa conceitual 

evidencia não conhecimento de um conceito e deste em relação a outros. Desta forma, quanto 

maior a quantidade de conceitos utilizados na construção de um mapa conceitual, maior a 

possibilidade de ocorrência de aprendizagem significativa. 

2. Relações entre os conceitos: uma aprendizagem significativa resultará em 

proposições corretas do ponto de vista dos significados cientificamente aceitos. Os conceitos 

mais inclusivos apresentarão diferenciação progressiva. As ligações cruzadas revelarão 

reconciliações integrativas evidenciando uma aprendizagem mais significativa. 

3. Padrão estrutural: as estruturas dos mapas conceituais são classificadas em: radial, 

corrente ou rede, apresentando nessa ordem níveis crescentes de aprendizagem significativa. 

As interpretações das proposições retiradas dos mapas conceituais foram feitas 

analisando-se as conexões que ligavam os conceitos dos mapas conceituais, buscando notar 

evidências de aprendizagem significativa e verificar os ganhos de aprendizagem.  Assim, 

pretendeu-se notar evidências de aprendizagem significativa. Foram avaliados cinco tópicos 

tidos como de essencial importância para a compreensão dos alunos sobre o tema: 

a) Origem dos raios cósmicos: os raios cósmicos dos quais trata esta sequência didática 

são oriundos de galáxias distantes, em ambientes altamente energéticos, como supernovas. 

b) Composição dos raios cósmicos: os raios cósmicos são compostos de núcleos 

atômicos altamente energéticos, cujas velocidades são próximas à velocidade da luz. 

c) Interação dos raios cósmicos com a atmosfera terrestre: um raio cósmico, ao chegar 

à Terra, interage com os átomos da atmosfera, dando origem a um chuveiro de partículas 

secundárias. Cada partícula assim formada origina um raio cósmico secundário. 

d) Detecção do ponto de impacto do raio cósmico primário: as partículas do raio cósmico 

secundário que chegam ao solo podem ser captadas por tanques em solo e podem ser vistas em 

telescópios através da luminescência criada devido à interação raio cósmico/atmosfera. Estes 
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tanques possuem dispositivos que medem a energia das partículas que ali chegam e os instantes 

de sua captação. 

e) Determinação da direção de chegada do raio cósmico primário: a partir dos valores de 

energia e tempo citados acima, os cientistas calculam o “centro de massa”, equivalente ao ponto 

na Terra que o raio cósmico primário atingiria caso não interagisse com os átomos da atmosfera. 

Depois, juntando os dados obtidos nos tanques e nos telescópios, os cientistas conseguem 

determinar de onde veio um raio cósmico primário que chegou à Terra em determinado 

momento. 

A avaliação de cada tópico proposto foi estruturada a partir do seguinte critério de 

classificação: i) O grupo atingiu plenamente os objetivos se conseguiu explicar corretamente 

os tópicos; ii) O grupo atingiu parcialmente os objetivos se compreendeu parte dos tópicos ou 

os explicou de forma incompleta e, finalmente, iii) O grupo não atingiu os objetivos se cometeu 

erros conceituais ou forneceu explicações confusas dos tópicos. 

Em um primeiro momento, solicitamos a construção de um mapa conceitual que 

envolvesse os conceitos relacionados aos cinco tópicos citados acima. Entretanto, ao perceber 

que os alunos focaram mais esforços em discutir os primeiros tópicos, em detrimento dos 

últimos, decidiu-se propor a construção de dois mapas conceituais: um tratando dos tópicos (a), 

(b) e (c), e outro dos tópicos (d) e (e). Essa divisão teve como propósito aumentar o 

detalhamento dos tópicos propostos, facilitando a explicitação dos conceitos e favorecendo uma 

melhor avaliação dos alunos. 

Utilizamos como referência o trabalho de Souza et al. (2013) em qual os autores 

propuseram o design e a implementação de uma sequência de ensino e aprendizagem sobre 

tópicos de Raios Cósmicos para o Ensino Médio. Tal trabalho apresentou como questão focal 

a determinação do ponto de impacto e a direção de chegada de um raio cósmico primário 

medido pelo Observatório Pierre Auger. A intenção da sequência didática foi orientar os alunos 

ao longo desse caminho, do micro ao macrocosmo, discutindo a Física Fundamental em cada 

ponto. 

Antes da apresentação da sequência de ensino e aprendizagem para a classe houve uma 

aula prévia na qual o professor discutiu o que se constituía os mapas conceituais e propôs uma 

atividade preliminar para os alunos se familiarizarem com esse instrumento analítico. Após esta 

etapa inicial e com os alunos mais familiarizados com o instrumento o professor introduziu o 

tema raios cósmicos apresentando uma palestra inicial para os alunos, como também mostrou 

um vídeo do funcionamento do Observatório Pierre Auger. 
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O professor enfatizou a analogia do fenômeno estudado com o problema clássico de um 

projétil com uma determinada trajetória que explode durante o vôo em várias partes, como uma 

granada. A trajetória do centro de massa das partes é a trajetória que o projétil teria seguido 

caso não tivesse explodido. A analogia é válida porque os aspectos relevantes, conservação da 

energia e do momento são válidos em ambos os casos. A explicação do chuveiro extenso de 

raios cósmicos oferece uma oportunidade para discutir conceitos modernos e contemporâneos 

no contexto da Física de Partículas. 

A associação de ideias que foram da Física Clássica à Física Moderna e Contemporânea, 

com alunos discutindo em sala de aula para medir dados de um observatório moderno, a partir 

de estruturas microscópicas (partículas) a escalas macroscópicas (galáxias) foi uma das 

características da sequência proposta trazendo conhecimentos para os alunos e contribuindo 

para a inovação curricular em Física no Ensino Médio. 

Cabe destacar que à medida que os grupos construíam seus mapas conceituais o 

professor participava como uma mediador das discussões dos estudantes, sem dar a resposta 

correta, mas encaminhando as explicações na direção do conhecimento científico. No entanto, 

uma lacuna deste trabalho consiste no fato de que após a construção dos mapas conceituais o 

professor não apresentou uma sistematização dos conceitos principais para a classe, e, portanto, 

não forneceu feedback para os alunos em termos de uma aprendizagem conceitual. 

Com relação à sequencia didática propriamente dita a Figura 5 mostra um exemplo de 

um evento medido pelos detectores de superfície do Pierre Auger. O centro de cada círculo 

(ponto preto) é a posição de um tanque e o raio do círculo (círculo azul) é proporcional ao sinal 

detectado pelo tanque. O ponto vermelho ilustra o “centro de massa” da partícula cósmica 

primária caso não houvesse interagido com a atmosfera. 
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Figura 5 - Representação esquemática das posições das estações atingidas por um chuveiro e seus 

sinais correspondentes. 

 

 
 

Fonte: Souza et al. (2013). 

 

O sinal medido por cada tanque é proporcional à energia total das partículas que 

cruzaram o detector. Os detalhes da medição do sinal não são relevantes para conclusão da 

sequência didática proposta aqui. No entanto, a explicação da unidade de energia utilizada 

permite-nos discutir a existência de diferentes partículas além de elétrons, prótons e nêutrons. 

Informações básicas de um evento medido pelo Observatório Pierre Auger foram 

fornecidas aos alunos e eles foram guiados na construção de um modelo que permitisse a 

reconstrução da direção de chegada do raio cósmico primário que entrou na atmosfera terrestre. 

Conhecendo a direção de chegada da partícula, a posição na Terra (latitude e longitude) 

do Observatório Pierre Auger e a hora do evento, foi possível usar o mapa do céu desse instante 

obtido em um software como, por exemplo, o Stellarium5 para determinar o local do céu de 

onde se originou o raio cósmico primário. 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

 
5 Para mais informações ver: www.stellarium.org. 
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Para analisar a sequência didática foco desse artigo, escolhemos dois6 dos mapas 

conceituais elaborados por alunos de dois grupos distintos e suas respectivas análises. Como 

ferramenta de construção dos mapas conceituais utilizamos o software Cmap Tools7.  

O primeiro mapa (mapa conceitual 1) abrangeu os tópicos (a), (b) e (c) da sequência 

didática proposta, ou seja: origem, composição e interação dos raios cósmicos com a atmosfera 

terrestre. O primeiro grupo selecionado elaborou o mapa apresentado na Figura 6, a seguir. 

 

Figura 6 – Mapa Conceitual 1 

 

Fonte: Alunos 3º Ano do Ensino Médio 

 

A partir da análise desta figura podemos destacar alguns conceitos importantes que o 

professor discutiu em sala de aula relacionados, particularmente, com a Física Clássica, tais 

como: centro de massa, energia, velocidade e direção. Devemos lembrar que antes da 

apresentação do conteúdo raios cósmicos o professor estabeleceu com os alunos uma analogia 

com o fenômeno clássico da explosão de uma granada em diversas partes. Por sua vez, 

conceitos de conservação de energia e quantidade de movimento se mostraram ausentes na 

construção do mapa conceitual pelo grupo. 

A análise dos conceitos e de suas ligações mostrou uma diferenciação progressiva do 

conceito sobre raios cósmicos. Não houve ligações cruzadas que poderiam aparecer, por 

 
6 A título de exemplo apresentaremos neste artigo apenas dois mapas conceituais representativos, elaborados por 

grupos distintos, selecionados entre os diversos mapas elaborados. 
7 O Cmap Tools é um software desenvolvido pelo Institute for Human and Machine Cognition (IHMC) da 

University of West Florida, que pode ser obtido gratuitamente no site: http://cmap.ihmc.us/conceptmap.html 

about:blank
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exemplo, ligando conceitualmente a atmosfera, os átomos e seus núcleos (assunto já estudado 

pelos estudantes dessa série). Nesse sentido, não foi possível identificar uma reconciliação 

integrativa.  

A estrutura desse mapa alternou-se entre os tipos corrente e radial. Houve quatro ramos 

ligados ao conceito raios cósmicos e cada ramo foi do tipo corrente. Esses tipos de estrutura e 

a não existência de ligações cruzadas evidenciaram falta de profundidade no entendimento dos 

conceitos.  

As proposições do mapa indicaram que o grupo compreendeu a origem dos raios 

cósmicos ao mencionar que os raios cósmicos vêm de galáxias distantes. Embora se subentenda 

nessa proposição que os raios cósmicos somente chegam à Terra, a sua origem está correta.  

Quanto à composição dos raios cósmicos, foi correta a afirmação de que os raios 

cósmicos são núcleos de alta energia. A interação dos raios cósmicos com a atmosfera não foi 

citada pelo grupo. O grupo citou apenas os tanques como forma de detecção dos raios 

secundários sem explicar seu funcionamento. A determinação da trajetória do raio primário não 

foi citada. 

O segundo mapa (mapa conceitual 2) abrangeu os tópicos (d) e (e) da sequência didática 

proposta, ou seja: detecção do ponto de impacto e determinação da direção de chegada do raio 

cósmico primário. O segundo grupo selecionado elaborou o mapa apresentado na Figura 7. 
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Figura 7 – Mapa Conceitual 2 

 

Fonte: Alunos 3º Ano do Ensino Médio. 

 

A análise dos conceitos e de suas ligações mostrou uma diferenciação progressiva do 

conceito de raios cósmicos. Notou-se que o conhecimento dos alunos quanto às características 

e propriedades dos raios cósmicos tornou-se mais elaborado e profundo. Houve várias ligações 

cruzadas que evidenciaram reconciliação integrativa dos conceitos.  

A estrutura desse mapa foi preponderantemente radial. Como apresentou ligações 

cruzadas sua estrutura também foi do tipo rede. A análise das várias proposições contidas no 

mapa mostrou uma boa compreensão dos tópicos estudados. Ficou explícita, por exemplo, a 

função dos tanques e dos telescópios de fluorescência utilizados no Observatório Pierre Auger. 

Cabe mencionar que estes mapas foram construídos por alunos do Ensino Médio de uma 

escola pública estadual que nunca haviam estudado sobre o tema raios cósmicos nas aulas 

regulares de Física ao longo de sua escolaridade, o que nos chama atenção para os resultados 

positivos alcançados, embora ainda bastante distantes dos conhecimentos científicos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como objetivo utilizar os mapas conceituais como instrumento 

analítico para indicar caminhos para promover a aprendizagem conceitual acerca de raios 

cósmicos no Ensino Médio, cuja questão focal constituiu-se na determinação do ponto de 

impacto e da direção de chegada de um raio cósmico primário na superfície da Terra a partir de 

dados reais fornecidos pelo Observatório Pierre Auger. 

A análise dos dados indicou possíveis caminhos a serem seguidos para que a sequência 

didática desenvolvida fizesse parte do repertório de conhecimentos dos alunos. Esperamos que 

este conhecimento, longe de ser mecânico e passageiro, tornasse significativo aos alunos.  

Os mapas conceituais se mostraram uma forma eficaz em levantar concepções dos 

alunos. A análise qualitativa dos mapas conceituais analisados neste trabalho permitiu-nos 

concluir que os objetivos deste artigo foram alcançados, uma vez que os grupos foram capazes 

de selecionar e articular de forma satisfatória os conceitos relacionados ao tema raios cósmicos. 

É fato que introduzir novos conteúdos no currículo de Física do Ensino Médio não é 

uma tarefa fácil. Ainda que a quantidade de recursos metodológicos para a implementação de 

sequências didáticas inovadoras seja grande, as estratégias de ensino geram insegurança para a 

grande maioria dos professores. Neste sentido a escolha do tema justifica-se, pois o tema raios 

cósmicos, mesmo tratando de descobertas recentes da Ciência, ainda se mostra ausente na 

grande maioria dos livros didáticos. Portanto, é de grande importância que este conteúdo seja 

transposto do saber científico para a sala de aula.  

A elaboração dos mapas conceituais facilitou uma interação produtiva entre os alunos, 

auxiliando na criação de significados para os conceitos de raios cósmicos. A proposta desta 

atividades de ensino apresentada neste artigo nos apontou para a importância da utilização de 

diferentes estratégias instrucionais diferentes das tradicionais que apontam sempre para uma 

única resposta correta, pois apresentam uma complexidade em relação tanto aos conceitos como 

às estruturas proposicionais, tornando os alunos mais ativos em seu próprio processo de 

aprendizagem. 
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O USO DE MAPAS CONCEITUAIS COM ERROS COMO 

FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS 
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Resumo: Os mapas conceituais (MCs) são organizadores gráficos que possibilitam a 

representação do conhecimento e podem ser utilizados como ferramenta de avaliação. No 

entanto, para a utilização de MCs feitos pelos alunos como avaliação, é necessário que haja 

tempo disponível para treiná-los na tarefa de elaboração dos MCs, caso contrário, os resultados 

da avaliação podem ficar comprometidos. Pensando nisso, o nosso grupo de pesquisa 

desenvolveu os mapas conceituais com erros (MCE) como forma de avaliar o conhecimento 

dos alunos. A ideia é solicitar aos alunos que localizem os erros conceituais intencionalmente 

adicionados pelo professor em um mapa conceitual elaborado por ele, considerando os 

conceitos fundamentais do assunto tratado. O objetivo deste artigo é apresentar o MCE como 

ferramenta de avaliação, indicar maneiras como o professor pode preparar e utilizar o MCE em 

seu contexto disciplinar e, por fim, analisar os resultados encontrados a partir de uma avaliação 

utilizando MCE na sala da aula. Os resultados indicaram que o MCE permitiu que o professor 

identificasse conteúdos problemáticos que merecem ser retomados em sua disciplina e 

pequenos grupos de alunos em situação de não aprendizagem que, em outra situação, poderiam 

ficar ocultos sob a média de acertos da sala. 

Palavas-chave: avaliação, mapas conceituais, mapas conceituais com erros, ensino de ciências. 

 

USING CONCEPT MAPS WITH ERRORS AS AN ASSESSMENT TOOL 

IN SCIENCE EDUCATION 

Abstract: Concept maps (CMs) are graphic organizers that enable the representation of 

knowledge and can be used as an assessment tool. However, for the use of CMs made by 

students as an assessment tool, it is necessary to have time available to training students in the 

task of preparing the Cmaps; otherwise, the results of the assessment may be jeopardized. 

Considering this, our group developed the concept maps with errors (CME) as a way to assess 

students’ knowledge. The idea is asking students to identify the conceptual errors, intentionally 

added by the teacher, on a concept map prepared by him, considering main concepts about the 

topic. The purpose of this article is to present the CME as an assessment tool, to indicate ways 
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2 Mestra em Ensino de Ciências pela Universidade de São Paulo. E-mail: marilia.soares@usp.br 
3 Professor Doutor na Universidade de São Paulo. E-mail: prmc@usp.br 
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in which teachers can prepare and use the CME in his/her disciplinary context and finally, to 

analyze the results from a CME assessment task conducted in a real classroom. The results 

indicated that CME allows the teacher identifying problematic content that deserves to be 

revised in his/her course and small groups of students in a non-learning situation, which could 

be hidden by the average of whole class performance. 

Keywords: assessment, concept maps, concept maps with errors, science education 

 

INTRODUÇÃO 

A aprendizagem mediada por mapas conceituais (MCs) tem sido explorada como forma 

de estimular uma postura mentalmente ativa por parte dos alunos. Estes devem construir 

significados para relacionar seus conhecimentos prévios às novas informações apresentadas no 

material instrucional (SHAPIRO e NIEDERHAUSER, 2004).  

O mapeamento conceitual foi proposto por Joseph Novak na década de 70 (NOVAK, 

2010) e possui uma forte vinculação com a Teoria da Assimilação através da Aprendizagem e 

da Retenção Significativa, proposta por David Ausubel (AUSUBEL, 2000). As proposições 

(conceito inicial — termo de ligação → conceito final) diferenciam os MCs de outros diagramas 

similares, tais como os mapas mentais e os mapas de argumentos (DAVIES, 2011). Elas 

obrigam a externalização das relações conceituais, que devem ser explicadas da forma mais 

clara possível através do uso de termos de ligação e, por isso, ajudam no compartilhamento de 

ideias e informações entre professores e alunos. 

 

Mapas conceituais como ferramenta de avaliação 

A literatura que discute o uso de MCs para avaliar a aprendizagem indica que poucos 

trabalhos exploram os professores como mapeadores, isto é, criadores dos MCs a serem 

utilizados em sala de aula (CICUTO e CORREIA, 2013; CORREIA, CICUTO e DAZZANI, 

2014; KINCHIN, LYGO-BAKER e HAY, 2008; NOVAK, 2010; SOIKA e REISKA, 2014). 

Os poucos trabalhos que apresentam tarefas baseadas em MCs feitos por professores exploram 

o formato “preencha as lacunas” em que um MC incompleto é oferecido aos alunos que, por 

sua vez, precisam incluir os conceitos que são apresentados na forma de uma lista. 

Ruiz-Primo e Shavelson (1996), destacam que as atividades avaliativas usando MCs 

devem apresentar uma tarefa que convide o aluno a fornecer informações sobre a sua estrutura 

de conhecimento num domínio específico, um formato de resposta para a tarefa, e um sistema 
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de pontuação para avaliar o desempenho dos alunos. Entretanto, ao considerarmos a rotina de 

trabalho dos professores no contexto da nossa educação, propor uma atividade como essa traz 

muitos desafios a serem transpostos. 

Para avaliação utilizando MCs feitos pelos alunos, o tempo disponível para a execução 

da atividade deve ser compatível ao tempo mínimo necessário para treinar os alunos na tarefa 

de elaboração dos MCs. É necessário considerar que os alunos precisarão recuperar 

informações, selecionar conceitos, estabelecer relações entre eles e organizar toda a estrutura 

hierarquicamente. Os resultados da avaliação podem ficar comprometidos se o tempo da aula 

não se ajustar a isso. 

O tempo despendido para a correção e avaliação também pode afetar o professor quando 

este utiliza MCs feitos pelos alunos (MCCLURE, SONAK e SUEN, 1999). O professor precisa 

avaliar cada MC construído e, dependendo do número de alunos, isso pode demandar muito 

tempo. No entanto, em uma situação onde o professor elabora o MC, tais problemas são 

solucionados. A Tabela 1 compara a praticidade operacional e logística de atividades com MCs 

para avaliação da aprendizagem quando ele é feito pelos alunos e quando é feito pelo professor. 

 

Tabela 1 - Comparação da praticidade operacional de atividades com mapas conceituais para avaliação 

da aprendizagem. 

Praticidade 

operacional 

Quando os alunos elaboram 

seus mapas conceituais 

Quando o professor elabora 

um mapa conceitual com 

erros 

Tempo necessário 

para treinar os alunos 

para entender a 

técnica de 

mapeamento 

conceitual 

Alto 

O mapa conceitual somente 

reflete a estrutura cognitiva dos 

alunos se eles dominarem a 

técnica. 

Baixo 

Somente o professor precisa ser 

treinado na técnica de 

mapeamento conceitual. Os 

alunos precisam somente saber 

ler o mapa conceitual. 

Tempo necessário 

para os alunos 

cumprirem a tarefa de 

avaliação com mapas 

Alto 

A elaboração de bons mapas 

conceituais requer tempo para (i) 

organizar os conceitos, (ii) 

elaborar proposições claras e 

corretas e (iii) selecionar as 

proposições que melhor 

respondem à pergunta focal. 

Baixo 

O professor faz seu mapa e 

adiciona alguns erros 

conceituais. A tarefa de 

avaliação consiste, somente, em 

pedir aos alunos que leiam o 

mapa e verifiquem a correção 

conceitual das proposições. 
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Tempo necessário 

para avaliar o 

conhecimento dos 

alunos 

Alto 

Cada mapa conceitual deve ser 

lido e avaliado pelo professor 

através de um processo 

comparativo. Não há um modelo 

pré-definido para orientar o 

processo de correção. 

Baixo 

Os erros conceituais 

adicionados pelo professor 

produzem um modelo pré-

definido para orientar o 

processo de correção. Isso torna 

mais fácil e rápida a avaliação 

das respostas dos alunos. 

Fonte: Autores. 

Nosso grupo de pesquisa é pioneiro no desenvolvimento de tarefas baseadas no uso de 

mapas conceituais com erros (MCE). Nesse modelo de avaliação o professor é quem elabora o 

MC e, ao fazer isso, insere intencionalmente proposições com erros conceituais. Nessa situação, 

a estrutura de conhecimento do aluno não é declarada por ele mesmo, mas poderá ser inferida 

a partir da identificação (ou não) destes erros, ou seja, a partir de seu desempenho na tarefa 

(CORREIA, CABRAL e AGUIAR, 2016). 

Estudos desenvolvidos por Corrêa e Correia (2019) evidenciaram que o MC com 

proposição incorreta pode ser utilizado como uma ferramenta avaliativa, podendo ser 

combinada com mais de um método de avaliação dentre os já utilizados pelos professores. A 

utilização de mapas conceituais com proposições incorretas permitiu identificar os conteúdos 

nos quais os alunos tinham maiores dificuldades, evidenciando o potencial que o MCE possui 

para avaliar o conhecimento dos alunos de forma rápida e precisa. 

O objetivo deste trabalho é apresentar o MCE como ferramenta de avaliação no ensino 

de ciências, indicando maneiras como o professor pode desenvolver essa ferramenta em sua 

própria disciplina e explorar os resultados preliminares sobre a compreensão dos alunos por 

meio de dados obtidos a partir da avaliação utilizando MCE em uma sala da aula real. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Contexto da pesquisa 

Oitenta e seis alunos da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de 

São Paulo (EACH/USP) participaram da coleta de dados realizada em uma disciplina que versa 

sobre conceitos introdutórios de Ciências da Natureza e sua relação com cultura e sociedade. 

Essa disciplina tem como objetivo contribuir com o processo de alfabetização científica 
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(BYBEE e FUCHS, 2006; CORREIA, VALLE, DAZZANI e INFANTE-MALACHIAS, 2010; 

SANTOS, 2009; MCCLUNE e JARMAN, 2010) dos alunos ingressantes na EACH/USP. 

A disciplina se organiza em três blocos (Figura 1) com ênfase nos seguintes conteúdos: 

história da ciência e astronomia (Universo), mudanças climáticas e bioética. Ao final de cada 

bloco foi realizada uma avaliação, destacadas em azul na Figura 1. Os resultados apresentados 

nesse trabalho referem-se à avaliação realizada na aula 10. 

 

Figura 1 - Organização da disciplina Ciências da Natureza. A: Aula. 

 

Fonte: Autores. 

 

A dinâmica de trabalho da disciplina previa uma leitura preparatória para cada aula 

presencial, para informar os alunos sobre o tema a ser discutido. As aulas eram iniciadas com 

uma exposição dialogada sobre os principais pontos do texto e, eventualmente, trechos de um 

vídeo/documentário eram apresentados como forma de complementar esses pontos. 

A tarefa utilizando o MCE foi realizada no final da sequência didática sobre mudanças 

climáticas como forma de avaliar o conhecimento dos estudantes sobre este bloco temático. Os 

MCEs foram entregues impressos em folha A4 e os alunos tiveram 20 minutos para cumprir a 

tarefa individualmente na sala de aula. 

 

Instrumentos de coleta de dados 

O MCE utilizado na avaliação (Figura 2) foi elaborado pelo professor utilizando o 

programa CmapTools (IHMC, Pensacola, FL, EUA). A atividade teve como base os assuntos 

abordados em sala de aula e os materiais de estudo que complementaram as discussões. Para 

preparar o MCE, o professor garantiu a melhor representação possível do conhecimento 

abordado nessa parte da disciplina. As etapas procedimentais adotadas por ele para elaborar o 

MCE estão descritas a seguir. O professor: 

• Revisou os textos e vídeos de apoio bem como as anotações feitas em sala de aula. 
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• Listou os conceitos mais importantes de cada aula. 

• Organizou hierarquicamente os conceitos dos mais gerais para os mais específicos. 

• Estabeleceu as proposições unindo pares de conceitos e criando termos de ligação 

semanticamente claros e corretos. 

• Leu e revisou a rede proposicional do mapa procurando por erros ortográficos, 

semânticos e de imprecisão de conteúdo. 

• Definiu a pergunta focal respondida pelo MC. 

• Selecionou e modificou algumas proposições para torná-las incorretas do ponto de vista 

científico. 

O resultado foi um MCE que responde à pergunta focal: “Como o desenvolvimento 

científico-tecnológico está relacionado com as mudanças climáticas?”. Este mapa contém 22 

conceitos ligados entre si por termos de ligação, formando 28 proposições, sendo 18 delas 

corretas e 10 incorretas (proposições 3, 7, 9, 13, 15, 18, 19, 22, 25 e 27 marcadas em vermelho 

na Figura 2). O MCE foi impresso sem nenhuma marcação, na frente de uma folha A4. No 

verso da folha, foi adicionada uma tabela para que os alunos indicassem o número das 

proposições incorretas e seus comentários sobre os erros. 
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Figura 2 - MCE utilizado para avaliar o conhecimento conceitual dos alunos sobre mudanças 

climáticas. Os termos de ligação das proposições incorretas foram destacados em vermelho. 

 

Fonte: Autores. 
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Análise de dados 

A correção do professor utilizou um sistema de pontuação simples, onde foi atribuído 1 

ponto para cada proposição com erro identificada, o que gerou uma nota entre 0 e 10 para cada 

aluno. Foram criadas categorias para as proposições com erros conforme o conteúdo abordado 

em cada uma delas, apresentadas na Tabela 2. 

Tabela 2 - Categorias das proposições em função do conteúdo abordado. As proposições numeradas 

podem ser encontradas na Figura 2. 

Categoria Conteúdo Proposições 

Química Reações químicas e produtos das reações 3 e 7 

Atmosfera 
Efeito estufa e comportamento dos gases 

atmosféricos 
9, 13 e 15 

Matriz energética 
Organização da matriz energética mundial e 

fontes sustentáveis de energia 
18 e 19 

Humanidade 
A influência das atividades humanas na 

intensificação das mudanças climáticas 
22 

Desenvolvimento científico 

A importância do desenvolvimento científico 

para a revolução industrial e a relação entre 

o desenvolvimento científico e tecnológico 

25 e 27 

Fonte: Autores. 

 

Em seguida, foi analisada a quantidade de acertos para cada uma das proposições, de 

forma que o professor pudesse identificar quais foram as proposições mais fáceis e quais as 

mais difíceis para os estudantes. 

Foi analisado o desempenho dos estudantes para cada uma das proposições por meio de 

uma análise por agrupamentos hierárquicos (HCA) considerando as variáveis aluno e acerto 

nas diferentes proposições, o que gerou uma matriz 86X10, onde os alunos foram alocados em 

grupos de acordo com seu desempenho como indicado na Tabela 3. Por fim, foi feita uma 

análise qualitativa dos grupos encontrados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir das respostas dos alunos, obteve-se os percentuais de identificação para cada 

erro do MCE. Esses percentuais indicaram o desempenho da turma na atividade avaliativa, 

como mostra a Figura 3. 
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Figura 3 - Percentual de identificação dos erros inseridos no MCE pelos alunos. As proposições 

numeradas podem ser vistas na Figura 2. 

 

Fonte: Autores. 

 

As proposições foram categorizadas em diferentes níveis de dificuldade de acordo com 

a quantidade de acertos obtidos pelos alunos. As proposições com percentuais de acerto menor 

que 50% foram consideradas difíceis, já aquelas com percentual de acerto maior que 70% 

(média de acertos da turma) foram consideradas intermediárias fáceis (70% - 80% de acertos) 

e fáceis (> 80% de acertos)  

Os resultados mostram que, de modo geral, a classe teve um bom desempenho na 

avaliação, ainda que os resultados revelem alunos que tiveram dificuldade para encontrar os 

erros em algumas proposições. Essas proposições merecem destaque, pois revelam conteúdos 

que ainda não foram bem compreendidos pelos alunos. No caso acima, as proposições 13, 15 

(conteúdo sobre atmosfera) e 18 (conteúdo sobre matriz energética), foram aquelas que os 

alunos apresentaram maiores dificuldades. Com base nesses dados, foi possível aconselhar o 

professor a retomar as discussões destes conteúdos com a turma para obter maior 

aproveitamento em relação a aprendizagem dos alunos. 

Embora os resultados da avaliação apontem que o desempenho da turma foi bom, o 

professor precisa estar preocupado não apenas com a média geral, mas com o desempenho dos 

alunos também de forma idiossincrática, pois grandes dificuldades podem estar ocultas em meio 

a boas médias quando trata-se de um grande número de alunos. Por essa razão, foi realizada a 

HCA considerando o desempenho dos alunos a partir da matriz de dados. Essa análise permitiu 
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agrupar os alunos que apresentavam desempenhos semelhantes (Figura 4) formados com 

similaridade de 49,6%. 

 

Figura 4 - Dendograma obtido a partir da análise de agrupamentos hierárquicos dos alunos. 

Fonte: Autores. 

 

A partir do dendograma foi possível identificar os alunos que compõe cada grupo e 

comparar o desempenho entre os grupos. A Tabela 3 apresenta o percentual de acertos dos 

alunos dentro dos grupos encontrados por meio da HCA. As diferenças reveladas por cada 

grupo a partir do desempenho na atividade avaliativa confirmaram a necessidade de se ler esse 

desempenho de forma coletiva, pois o que é conhecido por um grupo, não necessariamente é 

pelo outro (LUCKESI, 2011; PERRENOUD, 1999). 

 

Tabela 3 - Desempenho dos alunos na tarefa com MCE considerando o percentual de acertos 

dos integrantes dos grupos para cada proposição. 

Proposições, P 

Grupos (n) P3 P7 P9 P13 P15 P18 P19 P22 P25 P27 

1 (30) 100% 90% 87% 57% 67% 100% 100% 100% 70% 97% 

2 (11) 64% 9% 64% 36% 36% 100% 100% 100% 100% 100% 

3 (23) 87% 52% 70% 48% 35% 17% 78% 100% 100% 100% 

4 (13) 85% 92% 62% 23% 15% 8% 77% 92% 8% 69% 

5 (9) 0% 0% 78% 0% 11% 0% 56% 89% 89% 89% 

Fonte: Autores. 
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A partir dos resultados da HCA, foi possível confirmar a formação de 5 grupos 

compostos por alunos com desempenhos semelhantes na atividade considerando cada 

proposição. Essa verificação aumenta o grau de especificidade de informações a respeito da 

compreensão dos alunos, embora a turma seja bastante numerosa. A análise permitiu que o 

professor identificasse os grupos de alunos que tiveram muita ou pouca dificuldade durante a 

avaliação, como é o exemplo do grupo 1 (n = 30). Neste grupo, os alunos apresentaram o melhor 

desempenho na atividade avaliativa, 87% em média de identificação, enquanto os outros grupos 

apresentaram percentuais que descrevem desempenhos cada vez mais baixos, 71% (Grupo 2), 

69% (Grupo 3), 53% (Grupo 4) e 41% (Grupo 5) 

É importante destacar que alunos do Grupo 5 (n = 9) compreenderam bem apenas uma 

pequena parte dos conteúdos apresentados (humanidade e desenvolvimento científico). Neste 

caso se faz necessária uma intervenção do professor para garantir sua aprendizagem. É 

importante ressaltar que estes formam um grupo muito pequeno que, em outras circunstâncias, 

poderiam ficar ocultos sob a média verificada a partir do bom desempenho da maioria dos 

alunos da turma.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados apontaram que a avaliação utilizando MCE permite que o professor 

identifique conteúdos problemáticos que merecem ser retomados em sua disciplina e, 

identifique também, pequenos grupos de alunos em situação de não-aprendizagem. Tais 

análises poderiam ser muito mais demoradas ao fazer uso apenas de avaliações convencionais 

ou avaliações com MCs elaborados pelos alunos. Na resolução do MCE, os estudantes são 

desafiados a refletir sobre todos os conceitos considerados fundamentais para seu entendimento 

do conteúdo da disciplina, pois essa escolha é feita pelo professor durante a preparação do 

MCE. 

Neste trabalho, a avaliação com o MCE foi realizada no final da sequência didática, 

porém, ela poderia ser realizada no início, ganhando assim, um caráter de avaliação diagnóstica, 

permitindo que o professor identifique o quanto antes onde estão as maiores dificuldades de 

seus alunos considerando os seus conhecimentos prévios. Luckesi (2003) reconhece a avaliação 

diagnóstica como um instrumento de compreensão do estágio de aprendizagem em que se 

encontra o aluno, tendo em vista tomar decisões suficientes e satisfatórias para que possa 

avançar no seu processo de aprendizagem. Dessa forma, a avaliação diagnóstica torna-se uma 
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ferramenta que promove ação e reflexão, proporcionando que o professor possa definir ou 

redefinir sua postura quanto ao processo de ensino. 

Consideramos que o MCE é uma ferramenta com diversas potencialidades e 

encorajamos sua utilização junto a diferentes atividades avaliativas, incluindo aquelas 

convencionais como testes de múltipla escolha e questões abertas. Isso pode tornar o processo 

avaliativo ainda mais rico em informações. Por fim, apoiamos o uso de MCs feitos pelos alunos 

como forma de estudo antes da avaliação, porém, convidamos os professores a elaborarem os 

seus próprios MCs para avaliar o conhecimento dos alunos adicionando proposições incorretas. 

Concluímos, portanto, que os MCEs podem ser utilizados como ferramenta de avaliação 

do entendimento conceitual. Eles são úteis para revelar ao professor informações importantes 

sobre possíveis erros conceituais dos alunos. Nesse contexto, a avaliação transcende o papel 

meramente classificatório e assume uma função ontológica ao produzir informações 

diagnósticas que permitem a correção de rumos e que auxiliam o professor na tomada de 

decisão referente à sua prática pedagógica. 
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MAPAS CONCEITUAIS NA PÓS-GRADUAÇÃO: POSSIBILIDADES 

PARA A INTEGRAÇÃO DE CONCEITOS COMPLEXOS EM UMA 

PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR 

 

Fabiana Curtopassi Pioker-Hara1 

Rosely Aparecida Liguori Imbernon2 

 

Resumo: O objetivo deste trabalho é apresentar um relato de utilização de Mapas Conceituais 

(MC) em uma disciplina de pós graduação em ensino de ciências, exemplificando a 

possibilidade do mapeamento como instrumento avaliativo para uma abordagem 

interdisciplinar. A disciplina contou com nove alunos e seu mote foi trabalhar a temática 

ambiental dentro de uma visão sistêmica do planeta, discutindo as possibilidades de se trabalhar 

essa visão dentro do ensino. Para preparar a turma para a avaliação por MC, foram abordados 

desde seus aspectos teóricos até os aspectos práticos, com o uso do programa de computador 

CMapTools. Cada grupo recebeu uma pergunta focal e desenvolveu seu mapa, buscando 

relacionar o máximo de conceitos possíveis para uma compreensão sistêmica da temática 

ambiental no desenvolvimento da resposta à pergunta. Foram elaborados quatro mapas, que 

foram apresentados pelos grupos e discutidos com o restante da sala, visando à complementação 

de conceitos e suas interligações. Três dos quatro grupos apresentaram mapas satisfatórios, 

apresentando boa escolha e interligação de conceitos e boa construção sintática. Um dos grupos 

não compreendeu bem como fazer um MC, embora tenha demonstrado boa compreensão da 

disciplina na roda de conversa. Conclui-se que o uso dos MC pode ser uma boa forma de se 

avaliar uma abordagem interdisciplinar em nível de pós- graduação, mas que deve ser tomado 

com cautela e utilizado em conjunto com outras formas de avaliação, principalmente se a 

disciplina for o primeiro contato dos alunos com o MC. 

 

Palavras-chave: Avaliação; Sistema Terra; Interdisciplinaridade. 

 

 

CONCEPT MAPS IN POSTGRADUATE COURSE: POSSIBILITIES 

FOR INTEGRATION OF COMPLEX CONCEPTS IN AN 

INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVE 

 

Abstract: The objective of this paper is to present a report of the use of concept maps (CM) in 

a science education postgraduate course, exemplifying the possibility of using CM as an 

assessment tool for an interdisciplinary approach. The course had nine students, and its goal 

was to teach about environmental issues within a systemic view of the planet, discussing the 

possibilities of this vision for educational purposes. To prepare the students for the CM 

assessment, we discussed from theoretical to practical aspects of the CM using the computer 

software CMapTools. Each group received a focus question and developed their map, seeking 

to relate as many concepts as possible to a systemic understanding of environmental issues. 
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Four maps were elaborated, presented by the groups and discussed with the rest of the students, 

aiming to complement concepts and their relationship. Three of them showed satisfactory maps, 

presenting a good choice of concepts and their relationship and proper syntactic construction. 

One group did not quite understand how to make a CM, although they showed a deep 

understanding of the subject during the discussions. In conclusion, the use of CM can be a good 

way to evaluate an interdisciplinary approach at postgraduate level. However, it should be taken 

with caution and used in conjunction with other forms of assessment, especially if the course 

was the first contact of students with CM. 

 

Keywords: Evaluation; Earth System; Interdisciplinarity.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O planeta Terra é um sistema complexo, em que a dinâmica interna e externa se 

imbricam em uma engrenagem da qual todos os seres vivos são influenciadores e influenciados. 

As esferas que compõem o planeta – litosfera, hidrosfera, atmosfera e biosfera –se interligam 

de uma forma dinâmica e co-dependente, num delicado equilíbrio. No século XIX, Eduard 

Suess propôs a existência da antroposfera, a parte do planeta ocupada e transformada pelos 

seres humanos (Kuhn e Heckelei, 2010). A velocidade com que essa esfera aumenta e interfere 

nas demais vem alterando o equilíbrio do planeta de forma a comprometer a própria existência 

da antroposfera. Nesse sentido, é necessário que os seres que compõem a antroposfera se 

conscientizem da existência do Sistema ao qual pertencem e passem a atuar na manutenção do 

equilíbrio do planeta.  

Na educação, essa conscientização ficou a cargo da chamada educação ambiental. Dada 

a sua complexidade, a educação ambiental é tratada nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

como um tema transversal, que deve ser tratada de forma interdisciplinar (Brasil, 1998). A 

interdisciplinaridade não é apenas a junção dos campos disciplinares distintos, mas a atitude de 

busca pela integração dos saberes na construção do conhecimento (Fazenda, 2009).  

A construção do conhecimento, segundo Ausubel (2000), é um processo que passa pela 

construção de significados, no qual novos conhecimentos serão assimilados se encontrarem 

ancoragem na estrutura cognitiva do aprendiz, isso é, se fizerem sentido ao serem combinados 

com os conhecimentos que o aprendiz já traz. No caso da compreensão de um sistema, o novo 

conhecimento, de natureza interdisciplinar, terá de encontrar ancoragem em diversos 

conhecimentos prévios, de forma a que seja elaborado um pensamento sistêmico. Esse 

pensamento sistêmico, para Morin (2002), configura-se como uma rede integrada de elementos 

que formam uma unidade global. Assim, para um assunto sistêmico, é necessária uma 

compreensão, um pensamento também sistêmico. 



Caminhos da Educação Matemática em Revista/Online, v. 10, n. 1, 2020 – ISSN 2358-4750 

162 

Ao abordarmos a temática do Sistema Terra e a interligação das suas esferas em uma 

disciplina de pós graduação de um programa de Ensino, lançou-se o desafio de como realizar 

um processo avaliativo adequado, que desse conta de ilustrar a compreensão sistêmica dos 

estudantes acerca do tema. Dessa forma, a opção foi recorrer ao mapeamento conceitual como 

ferramenta avaliativa da disciplina, aliado a uma abordagem colaborativa e dialógica dos 

conceitos e da avaliação em si. Assim, o objetivo deste trabalho é relatar a experiência do uso 

de mapas conceituais como ferramenta de avaliação de uma temática complexa em uma 

disciplina de pós graduação.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O referencial teórico deste trabalho se apóia no conceito de interdisciplinaridade e de 

pensamento sistêmico como formas de compreensão holística do Planeta Terra. A ideia da 

existência de sistemas integrados no planeta Terra remonta à década de 1930, com a proposição 

do conceito de ecossistemas por Tansley, um dos pioneiros a procurar integrar fatores bióticos 

com o meio físico para a compreensão da dinâmica da vida (Kato & Martins, 2016). Em 1972, 

Lovelock e colaboradores elaboram a hipótese Gaia, em que biosfera, litosfera, hidrosfera e 

atmosfera se imbricariam em um sistema complexo e integrado que atuariam em conjunto para 

manter o equilíbrio homeostático do planeta (Lovelock, Bowerchalke e Salisbury,1974). 

Porém, a ideia da Terra como um todo, como um sistema holístico, foi sendo mais bem 

compreendida apenas no final do século XX, a partir do avanço computacional que permitiu a 

modelagem de um grande volume de dados. O tratamento conjunto de dados geológicos, 

biológicos, climáticos, sociais e econômicos em grandes bases de dados integrados permitiu 

que se compreendesse a fundo a engrenagem do Sistema Terra, bem como a dimensão da 

influência do ser humano na modificação do equilíbrio desse sistema, ao ponto de ser proposta 

uma nova era geológica, o Antropoceno (Steffen e colaboradores, 2004).  

A consciência do funcionamento da Terra como um sistema e dos impactos da antroposfera 

no equilíbrio desse sistema se faz necessária e urgente para garantir a manutenção da própria 

humanidade. A formação de um cidadão consciente passa por aspectos sociais e culturais, sendo 

a escola uma parte importante nessa formação cultural do indivíduo. No entanto, a compreensão 

do Sistema Terra encontra um primeiro obstáculo já na organização do currículo escolar: 

dividido em disciplinas, a temática ambiental acaba fragmentada e descontextualizada. Ainda 

que nos Parâmetros Curriculares Nacionais haja a prerrogativa de tratar a educação ambiental 
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como um tema transversal, perpassando todas as disciplinas (Brasil, 1998), na prática o que se 

vê é o conteúdo sendo dividido entre os professores das áreas de ciências naturais e de geografia. 

A construção da interdisciplinaridade requer que o professor saia de sua zona de conforto, 

se predispondo à troca de saberes com seus colegas de outras áreas, ao aprendizado e à 

construção de um novo saber. Para Fazenda (2009), a interdisciplinaridade só é possível se há 

a intenção da troca de saberes e se há a substituição de uma concepção fragmentária do ser 

humano por uma concepção unitária, holística.  

Nesse sentido, é preciso que os professores tenham a oportunidade de experienciar a 

interdisciplinaridade, seja na sua formação inicial ou continuada. Para Morin (2000), é preciso 

que se vença a especialização dos saberes para que se compreenda a realidade multidimensional 

do ser humano e do ambiente. O autor aponta ainda a necessidade de uma “reforma do 

pensamento”, em que o “conhecimento deve certamente utilizar a abstração, mas procurando 

construir-se em referência a um contexto (p. 12)”.  

Para que esse pensamento complexo seja possível, é necessário que o conhecimento seja 

significativo, ou seja, que faça sentido para aquele que o aprende. Para Ausubel (2000), a 

aprendizagem significativa é uma construção de sentidos, um constante remodelamento 

cognitivo frente a novos saberes. Na teoria da aprendizagem significativa, portanto, assim como 

para o pensamento complexo e a visão sistêmica, a soma das partes não configura o todo, pois 

o sistema – seja ele o sistema cognitivo ou o Sistema Terra – configura-se como um novo 

elemento, que emerge da composição e interrelação de suas partes, mas com características 

próprias e autorregulatórias.  

Em 1970, com base na teoria ausubeliana supracitada, Joseph Novak propõe o mapeamento 

conceitual, uma técnica cognitiva como estratégia pedagógica para o aprendizado significativo. 

O mapa conceitual apresenta uma pergunta focal que guia sua elaboração, em que os conceitos 

são interligados por palavras de ligação, formando estruturas sintáticas lógicas (Novak e Cañas, 

2010). O mapeamento conceitual permite, portanto, que se verifique como um conceito foi 

assimilado por um aprendiz, e de que forma ele foi relacionado aos demais conceitos. Assim, o 

mapa conceitual se mostra uma ferramenta bastante útil na avaliação da compreensão de 

sistemas, pois permite que se compare a estrutura do mapa elaborado com a estrutura do sistema 

que se quer compreender.  

A aplicação de mapas conceituais para a abordagem ambiental foi utilizada anteriormente 

em trabalhos com alunos de ensino superior. Åhlberg (2004), por exemplo, utilizou o 

mapeamento conceitual como forma de levar os estudantes de graduação de um curso de 

formação de professores da Finlândia a pensarem nas atitudes experienciadas que pudessem 
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levar ao desenvolvimento sustentável. O autor apresenta, ele próprio, um MC em que questiona 

o que seria central para a educação para o desenvolvimento sustentável, e conclui que o uso de 

MC pode auxiliar na visão geral de questões complexas, como o desenvolvimento sustentável. 

 Chatterjea (2006), por sua vez, utilizou o software CMAPTools com estudantes de 

graduação em geografia de Singapura como ferramenta de aprendizagem  numa disciplina de 

geografia física. Os estudantes utilizaram o software para construírem MCs integrando os 

conhecimentos teóricos de biogeografia e geomorfologia com os conhecimentos práticos, como 

saídas de campo e estudos de meio.  

  Em si, o uso de mapas conceituais pode ser uma ferramenta interessante para a avaliação 

da aprendizagem, na medida em que a estrutura do mapa produzido pode representar a 

organização dos conceitos na estrutura cognitiva do aprendiz (Conceição, 2016). No entanto, é 

necessário que o mapeador seja treinado na técnica de mapeamento, para que o procedimento 

de construção do mapa não seja uma barreira à sua construção (Aguiar e Correia, 2013).  

Além da necessária proficiência em mapeamento, o próprio processo avaliativo por meio 

de mapas conceituais pode se consistir em um desafio para o corpo docente, na medida em que 

cada mapa é único e não é possível a elaboração de um “gabarito”. Dessa forma, há um aspecto 

de subjetividade inerente ao processo de avaliação por MC que deve ser levado em 

consideração. Por exemplo, ao submeter 109 mapas conceituais produzidos em uma disciplina 

de graduação à avaliação por diferentes grupos (alunos e professor, alunos e especialistas em 

MCs e professor e especialistas em MCs), Correia e colaboradores (2010) apontaram diferenças 

nas avaliações obtidas. Os autores apontam ainda que o envolvimento dos alunos na avaliação 

dos mapas produzidos pode ser bastante positivo na busca de uma horizontalidade na relação 

professor-aluno, bem como no estabelecimento de um diálogo cooperativo.  

No caso da disciplina de pós graduação relatada aqui, o mapa conceitual foi utilizado como 

instrumento de avaliação em conjunto com uma roda de conversa, já que um texto dissertativo 

dificilmente daria conta de demonstrar a compreensão sistêmica de meio ambiente pretendida. 

 

PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Os mapas conceituais, em conjunto com uma roda de conversa, foram utilizados como 

ferramenta de avaliação da disciplina <nome da disciplina>, oferecida no Programa de Pós-

Graduação <nome do programa> em 2015. A disciplina se propôs a tratar da temática ambiental 

dentro de uma perspectiva sistêmica, abordando conteúdos das ciências biológicas e das 

geociências conjuntamente aos aspectos históricos, sociais e sociológicos envolvidos.  
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A disciplina foi oferecida de forma concentrada, em oito dias de atividades das 10:00 às 

19:00 (figura 1), contando com aulas teóricas, práticas, debates, estudos dirigidos e estudo do 

meio com saída de campo. O conteúdo abordado, a bibliografia estudada durante a disciplina, 

a dinâmica das aulas e o material de apoio utilizado podem ser consultados no sítio eletrônico  

<site da disciplina>. 

 
Figura 1 – Cronograma da disciplina <nome da disciplina> 

Dia Manhã (10:00-12:00) Tarde 1 (14:00-16:45 Tarde 2 (17:00-19:00) 

20 

Aula teórica: Dinâmica 

populacional, crise 

ambiental e ameaças à vida 

no planeta. Texto: Primack 

& Rodrigues, cap. 2 

Aula teórica 2: Dinâmica do 

planeta, ciclos ambientais pré e 

pós humanos, dinâmicas da 

paisagem e mudanças 

climáticas. Textos: Stephen, 

cap. 2 e 3 

Estudo dirigido: Agenda 21 e 

os rumos da educação 

ambiental. Textos: Luzzi, cap. 

2; Kohler & Phillip Jr. 

21 
Educação e meio ambiente. 

Texto: Luzzi, cap. 5 e 6 

Aula no Lab. Informática (LEI – prédio novo) – Textos: Novak & 

Cañas; Material de apoio: manual CMap Tools 

22 

Aula teórica: Estratégias de 

abordagem de educação 

ambiental: estudo de meio, 

mapeamento 

socioambiental, estudo de 

caso. Texto: Duvoisin & 

Ruchensky 

Prática: Educação ambiental por estudo de caso. Material de 

apoio: ISA Dossiê Belomonte. Texto: Morin, cap. 7 

23 
Prática: mapeamento socioambiental e estudo do meio. Lab. Informática (LEI). Texto: Bacci & 

Santos. Material de apoio: Plano de gestão da APA Campinas 

24 Saída de campo: APA Campinas Livre 

25 

Prática: mapeamento 

socioambiental e estudo de 

meio 

Preparação de trabalho Preparação de trabalho 

26 Preparação de trabalho 

27 Apresentação e avaliação 

Fonte: as autoras. 

 

Uma parte das aulas teóricas e práticas foi destinada especificamente à aprendizagem 

dos mapas conceituais. Foram trabalhados os aspectos teóricos do mapeamento conceitual, 

incluindo a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel. Foi estudado com os alunos o 

texto de Novak e Cañas (2010) e apresentado o programa CMAP-tools (Cañas e colaboradores, 

2004), que os alunos utilizaram em sala para o treinamento da elaboração dos MCs.  

Para o treinamento, foi fornecida uma mesma pergunta focal a toda a sala, e os alunos 

elaboraram os mapas em grupos de dois a três estudantes. Os mapas produzidos foram 

apresentados por cada grupo e foram discutidos, de forma que toda a sala pudesse colaborar 
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com cada grupo sobre a compreensão da confecção dos mapas, com ênfase na escolha dos 

conceitos e na importância das palavras de ligação e da formação de sintaxe lógica. 

Como trabalho final da disciplina, foram elaboradas quatro perguntas focais que foram 

sorteadas aos grupos, baseadas no conteúdo abordado na disciplina. Foi proposto que cada 

grupo realizasse um mapa conceitual para responder à pergunta focal, que poderia incluir links 

e imagens. A proposta do trabalho em pequenos grupos e da proposição de diferentes perguntas 

focais teve por objetivo proporcionar a elaboração de mapas de forma colaborativa, ao mesmo 

tempo em que os diferentes conteúdos tratados na disciplina fossem abordados pela turma.  

No final da disciplina, cada grupo apresentou seu mapa à turma e foi feita uma discussão 

de cada mapa com a turma. Dessa forma, a avaliação foi feita em conjunto com os alunos, tanto 

sobre o aprendizado dos mapas como sobre o aprendizado dos conteúdos abordados na 

disciplina. A análise dos mapas, em conjunto com os alunos, foi feita com base nos critérios 

elencados na taxonomia proposta por Cañas e Novak (2006): a) o uso de conceitos ao invés de 

pedaços de texto, que indica a capacidade de interpretar um texto e dele extrair um conceito, ao 

invés de apenas memorizá-lo; b) o estabelecimento de relações entre os conceitos, ou seja, a 

interligação entre eles por palavras de ligação, formando construção semântica; c) o grau de 

ramificação, indicado pelo número de conceitos dos quais saem duas ou mais ligações; d) a 

profundidade hierárquica, indicada pela quantidade de ligações entre um conceito obrigatório 

e o conceito acessório mais afastado; e e) a presença de ligações cruzadas, circuitos fechados 

formados por ligações entre conceitos acessorios. Além dos criterios propostos pelos autores, 

avaliou-se a presença ou ausência de conceitos considerados obrigatórios pela turma para 

responder a cada uma das perguntas focais. Cabe ressaltar que os critérios serviram de base 

para a discussão e avaliação conjunta dos mapas, de modo que não foi estabelecido um 

ranqueamento dos mapas nos níveis propostos por Cañas e Novak (2006), mas sim uma 

avaliação subjetiva e conjunta a partir dos critérios propostos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O primeiro grupo a apresentar seu mapa conceitual respondeu à pergunta “Dinâmica do 

planeta pós humanos: como a humanidade interfere no funcionamento do Sistema Terra, 

levando em conta causas e consequências?” (figura 2). O mapa foi elaborado por uma dupla de 

estudantes em nível de doutoramento, nenhuma das duas havia tido contato com a ferramenta 

antes da disciplina, mas compreenderam a sua teoria e a forma de construção. Podemos observar 
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que elas escolheram um modelo hierárquico para a construção do mapa, deixando os conceitos 

obrigatórios (as esferas terrestres) no topo do mapa, logo abaixo do conceito “Sistema Terra”.  

Observa-se o cuidado na construção sintática das expressões, estando todos os conceitos 

conectados por palavras de ligação, formando expressões lógicas, bem como a capacidade de 

conexão entre os conceitos. Na conversa com a sala, com base nos critérios de Novak (2006), 

concluiu-se que as alunas conseguiram produzir um bom mapa, articulando diferentes conceitos 

abordados na disciplina e respondendo satisfatoriamente à pergunta focal proposta, 

apresentando uma compreensão sistêmica do tema tratado. 

 

Figura 2 - Mapa conceitual respondendo à pergunta focal “Dinâmica do planeta pós humanos: como a 

humanidade interfere no funcionamento do Sistema Terra, levando em conta causas e consequências?” 

 

Fonte: adaptado do mapa feito pelo corpo discente da disciplina <nome da disciplina> 

 

O mapa apresentado pelo segundo grupo respondia à pergunta focal “Como a construção 

da represa de Belo Monte pode ser usada de exemplo para uma abordagem da educação 

ambiental, levando em conta a complexidade da dinâmica ambiental?”. O tema havia sido 

tratado durante a disciplina na forma de um estudo de caso, em que a turma fora dividida em 

dois grupos. Um grupo deveria recolher argumentos a favor da construção da represa, e um 

grupo, argumentos contrários. Foi organizado um debate em que cada membro do grupo 
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representava um papel, e deveria desenvolver sua argumentação com base nesse papel. No final 

da aula, foi feita uma roda de conversa em que os estudantes puderam expor seus argumentos 

pessoais, discutindo os prós e contras da construção da barragem, bem como as suas 

consequências econômicas, sociais e ambientais. Na pergunta focal proposta, foi explicado aos 

estudantes que deveriam pensar em como utilizar o caso estudado numa proposta de abordagem 

de educação ambiental. O mapa foi produzido por três estudantes, dois em nível de mestrado e 

uma aluna especial, graduada em biologia e professora da rede pública de ensino (figura 3). 

Figura 3 - Mapa conceitual respondendo à pergunta “Como a construção da represa de Belo Monte 

pode ser usada de exemplo para uma abordagem da educação ambiental, levando em conta a 

complexidade da dinâmica ambiental?” 

 

Fonte: adaptado do mapa produzido pelo corpo discente da disciplina <nome da disciplina> 

 

O grupo procurou construir um modelo hierárquico de mapa, mas não conseguiu 

organizar os conceitos principais no topo. Assim, conceitos que seriam obrigatórios, como 

“desenvolvimento sustentável” e “desenvolvimento não sustentável” aparecem no quarto nível 

do mapa e não apresentam conexão direta com o conceito de “estratégias educacionais”. Essas 

observações foram apontadas pela classe quando da avaliação deste mapa. Por outro lado, a 

sala também observou o cuidado na construção semântica do mapa, com a utilização de palavras 
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de ligação formando expressões lógicas. Do grupo, apenas um aluno havia tido contato com 

mapas conceituais anteriormente. A aluna especial se encantou pela ferramenta e comentou, na 

ocasião, que procuraria aplicar a metodologia com seus alunos. 

O terceiro mapa produzido na disciplina procurou responder à pergunta “Estudo do meio: 

como o estudo da APA de Campinas pode ser utilizado para explicar a dinâmica do planeta e 

os problemas socioambientais?”. A disciplina teve uma saída de campo, parte de um estudo do 

meio, onde foi visitada a Área de Proteção Ambiental de Campinas, que engloba os distritos de 

Sousas e Joaquim Egídio, além de alguns bairros de características rurais e periurbanas 

(SEPLAMA Campinas, 1996). Foram percorridas áreas naturais, rurais e urbanizadas e 

discutidas questões relacionadas à dinâmica socioambiental. O mapa (figura 4) foi elaborado 

por duas estudantes em nível de doutoramento, que também atuam na rede pública de ensino. 

Nenhuma das duas havia tido contato com mapas conceituais anteriormente. 

Figura 4 - mapa elaborado para responder à pergunta “Estudo do meio: como o estudo da APA de 

Campinas pode ser utilizado para explicar a dinâmica do planeta e os problemas socioambientais?”. 

 

Fonte: adaptado do mapa produzido pelo corpo discente da disciplina <nome da disciplina> 

 

O mapa produzido pelas alunas seguiu uma lógica hierárquica, embora o único conceito 

considerado obrigatório pelo corpo docente que elas apontaram foi “estudo do meio”. Também 
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notou-se uma certa confusão das alunas na construção da sintaxe, dado que vários conceitos 

são interligados por perguntas, não por palavras de ligação. Um ponto observado pela sala foi 

a pouca integração entre os conceitos levantados pela dupla e o excesso de texto na definição 

de alguns conceitos. A maior parte dos conceitos levantados pelas alunas apresentava um botão 

que levava a um texto explicativo, retirado de literatura sobre o tema. Para esse grupo, 

consideramos que não houve apropriação adequada da construção de mapas conceituais e, 

embora na roda de conversa as alunas tenham demonstrado uma boa compreensão do que é o 

estudo de meio e de como pode ser utilizado na abordagem da educação ambiental, tal 

compreensão não se refletiu no mapa apresentado. 

O último mapa apresentado foi elaborado por duas alunas especiais da disciplina, uma 

graduada e uma estudante de graduação. Uma característica dessas alunas é a dificuldade da 

comunicação escrita, produzindo textos com falhas estruturais e com idéias mal conectadas. As 

duas relataram já ter tido contato prévio com mapas conceituais. O mapa produzido pelas alunas 

respondeu à pergunta “Educação ambiental: como a complexidade do meio ambiente pode ser 

ensinada visando ao desenvolvimento de uma sociedade justa?” (figura 5).  
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Figura 5 - Mapa conceitual respondendo à pergunta “Educação ambiental: como a complexidade do 

meio ambiente pode ser ensinada visando ao desenvolvimento de uma sociedade justa?” 

 

Fonte: adaptado do mapa produzido pelo corpo discente da disciplina <nome da disciplina> 

 

As alunas estruturaram seu mapa numa lógica aparentemente circular, mas tiveram a 

preocupação de interligar os conceitos de forma que a leitura termina em um conceito chave 

(“sociedade equitativa”). Nota-se que as alunas levantaram um conjunto de conceitos bastante 

relevantes para o desenvolvimento do mapa e conseguiram interligá-los de maneira a formarem 

estruturas semânticas bastante lógicas. Dos mapas produzidos, a turma definiu este como o mais 

completo e abrangente, respondendo à pergunta focal de forma mais assertiva, com base nos 

critérios definidos para a avaliação: uso de conceitos bem definidos, ligações semânticas lógicas 

e adequadas, ramificação com diferentes interligações entre os conceitos, profundidade 

hieráriquica e presença de ligações cruzadas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho procurou relatar uma experiência de uso de mapas conceituais em nível de 

pós-graduação, utilizando o mapeamento como ferramenta avaliativa de uma disciplina que se 

propôs a tratar de uma temática complexa de maneira interdisciplinar. A utilização do 

mapeamento conceitual só foi possível porque houve, antes do pedido de avaliação, o estudo 

da teoria por trás da construção dos mapas, bem como um treino em como realizá-los. 

Conceição (2016) e Conceição e Correia (2017) apontam a importância do treinamento e da 

clareza na forma de solicitação do mapa conceitual para garantir o sucesso da proposição. 

Os mapas produzidos permitiram avaliar o grau de articulação entre os conteúdos 

trabalhados, tanto com base nos conceitos que eles levantaram para responder às perguntas 

focais, como na capacidade de interligação entre os conceitos e na construção sintática, 

permitindo verificar a existência de pensamento interdisciplinar na resposta às perguntas focais. 

Dos quatro grupos, avaliamos que três conseguiram expressar a interligação conceitual desejada 

na disciplina por meio do mapa produzido. O terceiro mapa, no entanto, demonstrou que o uso 

desta ferramenta como única forma de avaliação pode não representar a real compreensão 

conceitual dos estudantes.  

Embora para Novak e Cañas (2010) a estrutura do mapa possa refletir a estrutura 

cognitiva do aprendiz, é importante que o docente considere outras formas de avaliação, 

sobretudo em casos, como o da disciplina, em que os estudantes tomaram seu primeiro contato 

com a ferramenta. No caso das alunas que elaboraram o terceiro mapa, só foi possível aferir o 

domínio conceitual da temática da disciplina mediante as respostas dadas durante a roda de 

conversa posterior à apresentação, em que ficou claro que a deficiência observada no mapa se 

deveu à pouca compreensão da construção do mapa conceitual, não da compreensão dos 

conceitos em si.  

Por outro lado, no caso do quarto mapa produzido, a ferramenta se mostrou uma ótima 

forma de avaliação, pois conseguiu averiguar a capacidade de inter-relação de conceitos que 

pretendeu-se com a disciplina. No caso particular das duas estudantes que apresentavam uma 

dificuldade imensa com a escrita, a avaliação por meio do mapa conceitual permitiu aferir que 

elas compreenderam satisfatoriamente o conteúdo abordado na disciplina, principalmente no 

que se refere à visão sistêmica do meio ambiente. Dessa forma, esperamos incentivar a 

utilização do mapeamento conceitual nas disciplinas de pós graduação, tanto como ferramenta 

de avaliação, como ferramenta de aprendizado, ressaltando a importância da diversificação de 
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abordagens didáticas e de ferramentas avaliativas para o processo da aprendizagem 

significativa.  
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