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APRESENTAÇÃO 

 

Prezados Colegas, 

Apresento-lhes este material que foi construído com intuito de compartilhar com 

vocês algumas de minhas experiências como Professor de Biologia do Ensino Básico. 

Trabalho com o Ensino Médio há 13 anos, ministrando aulas para turmas de 1º 

ao 3º ano, e um fato que sempre me inquietou nesse tempo de profissão foram as 

dificuldades em propor caminhos que direcionassem e estimulassem a participação dos 

alunos nos seus processos de aprendizado.  

Diante desse quadro, ao ingressar no mestrado profissional em Ensino de 

Ciências, realizei uma pesquisa teórica acerca da aprendizagem significativa, utilizando-

se da construção de mapas conceituais. Pude construir uma proposta de ensino que teve 

como foco principal a participação do aluno em todas as fases do processo. 

Minha proposta esteve pautada no desejo de que os estudantes criassem um 

alicerce para o real entendimento dos conceitos, de maneira que pudessem relacioná-los 

em diversos contextos e atividades. 

Dessa forma, este produto educacional é um recorte de minha dissertação 

intitulada "A construção significativa dos conceitos e suas relações por meio dos mapas 

conceituais: uma experiência no ensino de respiração celular".  

Nele, estão as tarefas desenvolvidas pela proposta, que foram apresentadas de 

modo fundamentado e justificado, com exemplos construídos e comentados pelos 

alunos. 

Inicialmente, dissertarei de maneira breve sobre minha experiência docente e a 

razão que me levou à realização de todo o trabalho no mestrado. Em seguida, exponho 

sobre as concepções do uso de mapas conceituais na aprendizagem significativa a partir 

do estudo teórico, que foram cruciais na elaboração das atividades da proposta. 

Das quatros etapas da sequência didática proposta, detalharei com maior ênfase a 

aplicação da 3ª e da 4ª atividade, todas elas desenvolvidas junto a uma turma de 1º ano 

do Ensino Médio. Optei por abordar detalhadamente apenas duas atividades para poder 

proporcionar-lhe maior riqueza de detalhes tanto quanto a aplicação de cada uma delas, 

bem como o envolvimento dos alunos. 
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Para mais detalhes sobre meu trabalho, sugiro o acesso á minha dissertação na 

página do programa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da UFOP ou 

podem entrar em contato por email. 

Desejo a todos uma leitura agradável e prazerosa! 

Ataliba Durâes Júnior 

atalibaduraes@ifnmg.edu.br 
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MOTIVAÇÃO: PRÁTICA DOCENTE 

 

Formei-me em 2005, sou licenciado em Ciências Biológicas e desde o primeiro 

ano de minha formação na universidade me dedico ao oficio de ser professor/Educador. 

Das ansiedades que percorria em minha carreira, uma delas era manter acesa a 

chama da vontade de ensinar, a outra era mediar aulas de biologia de forma a perceber a 

vontade de aprender dos alunos, semelhante à minha vontade de ensinar. Observar o 

aluno e perceber a sua vontade de aprender me estimulava cada vez na minha função. 

 Atuei em escolas públicas e privadas por seis anos e ministrei aulas de biologia 

para alunos do ensino médio e para a educação de jovens e adultos (EJA). 

Atualmente sou professor efetivo do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais 

(IFNMG) – Campus Salinas/MG. Trata-se de uma Instituição pública com 

características pedagógicas e físicas bem melhores em relação às experiências 

prevividas. Desde então venho percebendo um grande avanço no meu oficio no que diz 

respeito à vontade de fazer parte do processo de ensino e a vontade de prosseguir nesse 

oficio. 

Apesar de grandes mudanças na minha vida profissional, me dedico a algo que 

em parte não vi tantos avanços nas minhas experiências em sala de aula, pois o 

aprendizado ainda é um desafio no ensino de biologia. Entretanto, o mais importante é 

que passei a entender que isso em parte depende de mim, das minhas experiências e das 

minhas oportunidades oferecidas durante a minha carreira. A aprendizagem passou a ser 

o meu maior desafio. 

O ensino se completa com o aprender. Tenho usado partes das minhas aulas para 

situar o aluno no processo de aprendizado, tenho apreciado mais as técnicas que 

estimulem o conhecimento prévio, que desafiem o aluno a buscar no seu mundo de 

conhecimento todas as percepções do processo, para que sejam ativos na construção do 

aprendizado e não apenas espectadores passivos. Percebo que a nossa função não se 

baseia apenas na orientação ao conteúdo específico. 

Nessa busca de desafios para o melhor aprender, estive em busca de recursos que 

pudessem facilitar esse processo. Foi quando me deparei com leituras mais profundas 

sobre os mapas conceituais e desde então surgiu o interesse de introduzir essa 

ferramenta como recurso de aprendizagem de forma significativa com meus alunos. 
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O mapa conceitual não é um recurso novo para mim, pois a minha fascinação 

por essa ferramenta/abordagem vem desde a formação universitária. Sou um exemplo 

de como essa ferramenta me proporcionou melhores caminhos na aprendizagem e no 

meu dia a dia. Porém, a utilização desta abordagem para com os meus alunos era feita 

de forma aleatória, sem sistematização no uso enquanto um potencial recurso de auxilio 

ao aprendizado significativo. O meu maior desafio tem sido chamar a atenção do meu 

aluno para o seu caminho da aprendizagem. Uma vez que, nossos alunos estão retendo 

informações das mais diversas, portanto, organizá-las e relacioná-las parece ser o 

desafio. Corroborando esta perspectiva, tenho percebido que muitos alunos não estão 

assimilando o conhecimento porque não estão sendo orientados/estimulados ao 

aprender. 

Apesar das diversas dificuldades, estou atravessando uma nova etapa da minha 

vida profissional, enquanto aluno do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da 

UFOP. Neste interstício temporal, tenho me dedicado a utilizar o mapa conceitual como 

recurso de aprendizagem de forma mais sistemática e embasada nos fundamentos 

teóricos, analisando o seu potencial em direcionar, ajustar e facilitar a sistematização do 

conhecimento para o aluno durante a aprendizagem. O aluno que sente, percebe, 

constrói junto com o professor, esse sim participa do ensino aprendizado de forma mais 

completa. 
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INTRODUÇÃO 

 

O prazer do conhecimento, o envolvimento no aprender, o desafio pelo fazer, 

devem estar integrados dentro e fora da sala de aula. As aulas teóricas, os conceitos a 

serem aprendidos precisam ser associados, integrados, relacionados de alguma forma a 

sua estrutura cognitiva de forma não arbitrária.  

Ausubel 1978, apud Moreira (2011, p.13) afirma que “[...] a estrutura cognitiva 

são os primeiros significados, constituindo-se nos “pontos de ancoragem” dos quais 

derivam outros significados”. O aluno precisa ser atraído de maneira a participar do 

processo de construção. 

Nesse sentido é importante entender que o aprender a aprender deve fazer parte 

da rotina do professor e do aluno. A busca pelo conhecimento precisa ser prazerosa e 

significativa. Para (PIETROCOLA, 2009, p.120). “[...] cada um de nós é capaz de 

buscar nas suas reminiscências sentimentos de prazer em aprender”. 

Assim em ambiente formal como em sala de aula, devem-se propor caminhos 

que proporcionem um ensino e uma aprendizagem de forma a priorizar mais a realidade 

do conhecimento prévio do aluno, a dar mais significado a construção do seu novo 

conhecimento. 

Na aprendizagem significativa há uma interação entre o novo 

conhecimento e o já existente, na qual ambos se modificam. À medida 

que o conhecimento prévio serve de base para a atribuição de 

significados à nova informação, ele também se modifica, ou seja, os 

subsunçores vão adquirindo novos significados, se tornando mais 

diferenciados, mais estáveis (Moreira, 2010, p.17). 

 

Diante disso atribui-se ao mapa conceitual um potencial muito grande em 

relação a aprendizagem significativa, conhecimentos prévios e avaliação. Mapas 

conceituais estão fortemente relacionados à teoria da aprendizagem significativa, ou 

seja, à teoria cognitivista de aprendizagem proposta por David Ausubel em 1963. Trata-

se, no entanto, de uma técnica desenvolvida em meados da década de setenta por Joseph 

Novak e seus colaboradores na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. 

Por acreditar no enorme potencial para o trabalho com os mapas de conceitos, 

surgiu a motivação dessa pesquisa, que se deu pelo desafio em promover o aluno de 

forma a inseri-lo no processo de aprendizagem. Na busca de novos métodos que 

amenizem esses desafios nos deparamos com uma diversidade de estratégias e 
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ferramentas pedagógicas. Dentre elas, destacamos como foco deste trabalho os mapas 

conceituais, uma técnica de grande potencial na aprendizagem significativa. 

Segundo Moreira, (2010) a estreita relação entre mapas conceituais e 

aprendizagem significativa vem do fato de que logo após seu aparecimento essa 

estratégia revelou ter um alto potencial para facilitar a negociação, construção e 

aquisição de significados. 

A utilização de mapas conceituais como ferramenta potencialmente facilitadora 

da aprendizagem vem colaborar nesse caminho desafiador, sendo um recurso passível 

das mais variadas aplicações e de grande potencial na aprendizagem significativa. 

 

Estratégias de aplicação dos mapas conceituais em sala de 

aula 

 

 O grande argumento usado por Moreira (2010) quanto à utilização dos 

mapas conceituais no ensino de qualquer campo de conhecimento é que, por sua própria 

natureza, como mapas de conceitos, eles focalizam a aprendizagem de conceitos e estes 

estão na base da construção e da compreensão desse campo. Como estratégia proposta 

nesse trabalho, o uso dos mapas conceituais envolvendo o tema Respiração Celular se 

concretizou, pois é um conteúdo que exige do aluno tanto conhecimento prévio como a 

aprendizagem de conceitos considerados complexos pelos alunos. 

 O grande desafio quanto ao uso dos mapas conceituais é o estímulo a 

participação dos alunos de forma a construí-los de forma colaborativa. Moreira (2006) 

argumenta a importância de que os alunos possam discutir quais os conceitos serão 

incluídos no mapa e como devem ser posicionados. 

 Para Moreira (2010), os mapas conceituais têm se mostrado úteis na 

facilitação da aprendizagem significativa, mas se mal utilizados podem também levar à 

aprendizagem mecânica. Para o mesmo autor os alunos podem decorar mapas 

conceituais supostamente “certos”. 

 É na interação pessoal, decorrente da construção colaborativa do mapa 

conceitual que reside seu potencial como estratégia facilitadora da aprendizagem 

significativa e da conceitualização. A mediação na construção dos mapas deve ser feita 

pelo professor. De acordo com Moreira (2006) é construindo e reconstruindo mapas 
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conceituais, apresentando a seus colegas e a seus professores, que os alunos começam a 

perceber que os conceitos são elementos importantes na construção do conhecimento 

humano e, ao mesmo tempo, vão conceitualizando, ou seja, construindo 

significativamente conceitos essenciais para seu desenvolvimento cognitivo. 

 A utilização dessa ferramenta em sala de aula renova a perspectiva de 

integração entre os alunos e alunos e professores, buscando uma melhora no processo de 

ensino aprendizagem. Para integrar o aluno e inseri-lo no seu próprio processo de 

aprendizado faz se necessário a introdução de ferramentas como os mapas conceituais. 

“Aprender significativamente implica atribuir significados e estes têm sempre 

componentes pessoais”. “Aprendizagem sem atribuição de significados pessoais, sem 

relação com o conhecimento preexistente, é mecânica, não significativa”, Moreira 

(2010). De acordo com o mesmo autor, cria-se uma grande ansiedade em utilizar o 

mapa conceitual pelas suas características inovadoras, em virtude da inquietação ao 

ensino atual de aprendizagem de recepção, passiva e mecânica. 

 É na proposta moderna do uso dessa ferramenta que se justifica a 

interação com a atualidade. É nessa sociedade chamada de sociedade da informação e 

do conhecimento que se vê a necessidade de inclusão de metodologias integradas à 

tecnologia da educação. Os mapas conceituais já podem ser construídos através de 

programas específicos como o CmapTools e a presença de computadores, tablets e 

outros recursos mostram-se cada vez mais presentes no meio escolar, criando assim um 

ambiente para implantação de novos paradigmas educativos que atendam a essa 

demanda. 

 Esses mapas construídos poderão ser analisados pelos alunos de forma a 

propor uma mostra do caminho percorrido por ele na construção e participação do seu 

conhecimento, demonstrando as suas certezas e incertezas durante o processo de 

aprendizagem.   

 Afinal, porque tanta ênfase em conceitos nos mapas conceituais? Por que 

não ensinar conceitos simplesmente definindo-os? Por que insistir em aprendizagem 

significativa se é tão simples “dar a matéria” para que os alunos estudem? Por que 

também insistir em que os alunos façam, discutam e refaçam mapas conceituais se é 

muito mais eficiente dar-lhe o mapa pronto, explicando-lhes cuidadosamente sua 

estrutura? 
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Ora! Porque o resultado disso é, na maior parte, aprendizagem mecânica. 

(MOREIRA, 2010 p.78) 

Caro leitor, de agora em diante apresentarei as etapas que usei em meu trabalho 

em relação ao tema respiração celular, espero que use também em outra temática do seu 

interesse. 
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APRESENTANDO E DISCUTINDO AS ATIVIDADES 

 

ATIVIDADE 1: TEXTO COMO ORGANIZADOR PRÉVIO 

 

Texto como organizador prévio 

 

Use um texto que introduza o assunto a ser trabalhado em sala de aula. 

 

 

Nota: No meu caso o texto usado foi sobre respiração celular. O link abaixo não 

só oferece o tema respiração celular de uma maneira bem didática, como também outros 

temas como Fotossíntese. 

Fonte: 

http://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/documentos/md/ef/ciencias/2010-08/md-

ef-ci-21.pdf 

 

Proponha-o aos alunos 

Proponha 
indagações e 
curiosidades 

Relacione 
com o 

cotidiano do  
aluno 

Seja breve e 
coerente 

com o nível 
de ensino 



13 

 

Objetivos esperados quanto ao texto: 

  

A escolha do texto é de grande importância para as etapas a seguir, então, 

durante a busca de um bom texto, repense sobre os objetivos a seguir e escolha o que 

mais lhe convier.  

 

Desenvolvimento 

 

 Espera-se que os alunos tenham interesse pelos assuntos abordados na 

escola, e temos como desafio, estimulá-los. Desta forma antes de distribuir o texto base, 

é interessante debater com eles sobre o conhecimento prévio a respeito do assunto. 

 

Estimular o 
pensamento a 

respeito do 
tema 

Propor que os 
alunos entrem 

em contato com 
os conceitos 

básicos 

Criar 
expectativas a 

respeito do 
conhecimento 

individual 

Promover a 
participação 
mais ativa do 

aluno no 
processo de 
aprendizado 

Estimular a 
leitura 
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Dica! No meu caso, a minha iniciativa foi perguntar para a turma: Pessoal! Qual 

a função do gás oxigênio no nosso corpo? Qual o caminho percorrido por ele dentro do 

nosso corpo? Ele entra gás oxigênio e sai gás oxigênio? 

 

Obs: Como professor, já deu para imaginar as respostas dadas por eles, certo? 

 

 

Então:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota:  Para fortalecer e fazer com que o 

texto pudesse ser mais uma expectativa, propus 

aos alunos que fizessem uma busca nas mais 

variadas fontes, aproveitando cada recurso em 

casa para lerem sobre o tema. 
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Por fim, antes de distribuir o texto em sala propus novamente que comentassem 

a respeito das leituras feitas em casa, nos livros, na internet e das conversas com 

outras pessoas sobre o assunto.  

 

 

 

Não podemos esquecer que o papel da escola vai alem da sala de aula. 

 

 

Durante a leitura, estimule-os sobre a importância de: 

 

Cotidiano 

Escola 

Estímulo 

Desafio 

Recursos 

Aproveite bem esse 
momento... 

Ouví-los nos leva a 
repensar o caminho a 
ser tomado durante a 
ministração do tema 

Ouça-os 
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Obs: No meu caso, as perguntas feitas anteriormente, foram refeitas durante a 

leitura e durante todo período. Então uma dica é basear o seu plano de aula de forma a 

estimular o raciocínio do aluno em direção das respostas. Afinal, mais do que propor 

apenas conteúdo, precisamos saber o que se espera que o aluno compreenda em um 

determinado tema. 

 

  

Destacar as 
palavras 

desconhecidas 

Encontrar no 
texto respostas 

quanto as 
perguntas feitas 
pelo professor 

no início do 
debate 

Saber sobre o   
tema enquanto 

ser vivo 

Reler o texto 
sempre que 

precisar 
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ATIVIDADE 2: PRÉ TESTE 

 

Pré-teste: 

 

Elabore em uma folha de papel algumas perguntas em relação ao tema a ser 

trabalhado em sala de aula. 

Objetivos das perguntas: 

 

Desenvolvimento 

 

Na minha proposta, o pré-teste foi aplicado na aula seguinte, sem aviso prévio, 

para que não fosse visto como uma prova, e nem gerassem expectativas de notas como 

já estavam acostumados. O objetivo era que essa atividade fosse mais uma etapa do 

processo.  

Tive muitas surpresas! Como professor você já pôde imaginar a reação deles. 

Aproveite esse momento para rever com eles alguns conceitos sobre: 

Expor suas 
dúvidas ou 

certezas por 
escrito 

Criar 
expectativas a 

respeito do 
texto lido 

Estimular a 
escrita sobre o 

tema 
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Uma dica: Nesse momento a seguir, tem-se a oportunidade de instruir os alunos 

a pesquisar em casa novamente o tema trabalhado, de forma direta sobre o que gerou 

dúvida quanto as perguntas do pré-teste. Aproveite para estimulá-los a expor as suas 

indagações em relação ao tema e proponha uma pesquisa individual, faça com que as 

dúvidas colaborem com o processo e que a pesquisa seja direcionada.  

Curiosidade: O pré-teste foi uma novidade para a turma, as reações foram das 

mais diversas, principalmente quanto a nota.  

 

Nota: No meu trabalho percebi que, após o Pré-teste, muitos alunos ficaram 

ansiosos para pesquisarem sobre o tema. O assunto se tornou interessante na concepção 

do aluno, seja por dúvida, busca de conhecimento ou por outra motivação, sabemos que 

a vontade de aprender é um fator de grande importância para o sucesso do ensino. 

 

  

Prova Nota 
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Mapa conceitual do que pude perceber em relação ao texto e ao pré-teste: 

 

 

Importante: Analisando o mapa conceitual acima, podemos observar que não 

há regras gerais fixas para o traçado do mapa. O importante é que o mapa seja um 

instrumento capaz de evidenciar significados atribuídos a conceitos e relações entre 

conceitos no contexto de um corpo de conhecimentos, de uma disciplina, de uma 

matéria de ensino. No meu caso o mapa evidencia conceitos e relações atribuídos ao 

texto e ao pré-teste aplicado aos alunos.  
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ATIVIDADE 3: CONSTRUÇÃO DO MAPA CONCEITUAL 

1 (BASEADO EM CONHECIMENTO PRÉVIO) 

 

 O grande desafio quanto ao uso dos mapas conceituais é o estímulo a 

participação dos alunos de forma a construí-los de forma colaborativa 

 É preferível usá-los quando os alunos já possuem certa familiaridade com 

o assunto, de modo que sejam potencialmente significativos e permitam a integração, 

reconciliação e diferenciação de significados de conceitos”. 

 No meu caso, os alunos já tinham conhecimento sobre o uso de mapas 

conceituais em sala de aula. Mas uma revisão deve ser dada de maneira a expor os 

conceitos fundamentais para o entendimento da construção dos mesmos.  

 Discuta as regras básicas de como construir um mapa conceitual, 

introduzindo informações como: 

 

 

Veja o exemplo a seguir: 

 

Proposição, ou seja quando o aluno liga dois ou mais conceitos através de frases de 
ligação, ele forma uma proposição. 

Relações entre essas palavras chave, ou seja, proponha aos alunos construírem 
essas relações usando uma ou duas palavras ( essas palavras são chamadas de frases 

de ligação ). 

A hierarquização destes conceitos ou seja, estimule-os a construir o mapa conceitual 
usando as palavras chaves no sentido mais abrangentes aos menos inclusivos, ou 

seja, das palavras mais amplas, para as menos gerais. 

A identificação de conceitos chaves, ou seja, peça aos alunos que sugiram as 
palavras mais importantes do tema. Essas palavras serão usadas para construir o 
mapa conceitual ( essas palavras são chamadas de palavras chave ou conceitos ). 
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 Apresento-lhes na forma de mapa conceitual, ilustrando como os 

conceitos podem ser colocados dentro de uma figura geométrica, enquanto as relações 

entre eles seriam demonstradas através de frases de ligações representadas por linhas 

conectando os conceitos. Esta representação conceito + frase de ligação + conceitos, é 

denominada proposição. 

 

 

 

Esquema 01 – Esquema de Mapa conceitual evidenciando o que é uma 

proposição, elaborado mediante uso da ferramenta CmapTools. 

 

Nota: O CmapTools é um programa gratuito que pode ser encontrado nesse link 

a seguir : http://cmap.ihmc.us/ 

 

 

A tecnologia é uma 
mediação pedagógica 

poderosa 

Precisamos usá-la como 
aliada nesse processo 

de aprendizado 
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Mapa Conceitual 1: Proponha em uma folha de papel alguns 

conceitos ou palavras chave sobre o  tema a ser 

trabalhado em sala de aula. 

 

Objetivos dos conceitos: 

 

 Estimular a organização do conhecimento sobre o tema 

 Propor ao aluno uma visualização básica do tema 

 Criar expectativas a respeito do conhecimento individual 

 Promover a participação mais ativa do aluno no processo de 

aprendizagem 

 

Desenvolvimento 

 

 Na minha proposta, pedi aos alunos que sugerissem algumas palavras 

chave, sendo elas baseadas no conhecimento prévio, no texto lido em sala, nas pesquisas 

feitas ou no pré-teste.  

 

 

De acordo o tema Respiração Celular, essas foram as palavras chave sugeridas 

pelos alunos: 

“anaeróbica, aeróbico, respiração celular, carboidratos, fotossíntese, ATP, 

célula, CO2, O2 e energia”. 

•  Elabore as suas palavras chave 
separadamente. Sugiro escolher 
aquelas que farão parte do seu 
planejamento da aula 

Dica:  
• Exponham as palavras chave 

sugeridas pelos alunos no quadro 
para que todos possam anotar. Nota:  
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Obs:  Note que as palavras citadas por eles já corroboram, e muito,o tema e o 

objetivo geral do processo de aprendizado. Portanto, propor as palavras-chave é de 

grande importância, pois estimula a organização do conhecimento do aluno, e isso pode 

ser feito através da construção do mapa conceitual. 

 

Abaixo listo todas as palavras que estruturei, juntamente com as citadas 

pelos alunos, para minhas atividades: 

 

“Respiração celular, Mitocôndria, Célula, Fermentação alcoólica, Fermentação 

láctea, Oxigênio, Respiração anaeróbica, Energia, Respiração aeróbica, Carboidrato, 

Hialoplasma, Glicose, Celulose, Fotossíntese, Gás carbônico, Ciclo de Krebs, Molécula, 

Levedura, Bactéria, Ácido lático, Pulmão, Sangue, Açúcar, Seiva, Floema, Músculo, 

Oxidação, ATP, Glicose e Alimento”. 

 

 

 

 O conhecimento prévio surpreende, as razões dos quais surgem e se 

desenvolvem são de fato assuntos de grande importância para o processo de ensino 

aprendizado. Os diversos meios de convivência, a família, cultura e oportunidades das 

mais diversas, são caminhos importantes que devemos explorar durante o aprendizado. 

  

 

 

 

 

 

 

• a não desistirem da construção do mapa 
conceitual Estimule-os 

• que o mais importante é o conhecimento 
prévio em relação àquelas palavras.  Lembre-os 

Todos os debates, textos e pré-testes foram direcionados aos 

mesmos alunos. Porém as respostas dadas por eles deixam clara através 

dos diferentes mapas conceituais que, o ambiente externo a sala de aula, 

tem uma grande influência na sua estrutura cognitiva e deve ser explorado 

através de tais recursos. 
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Importante lembrar:  

 

Antes de passar para a ultima atividade, proponha aos alunos que fiquem com os 

mapas conceituais em mãos durante toda mediação do tema. 

 

 

 

 

 

 

 

Estimule-os a sempre 
usar os mapas para 

dialogar com: 

O professor  

 E com os 
colegas  

Pois é nesse 
momento que ele: 

Explicita os 
significados 
que captou 

Peça que 
reconstruam 

o mapa 
sempre que 
desejarem 

Durante a 
mediação 

Em 
grupos  

Em casa 

A 
qualquer 
momento 
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Lembre-se que o mapa conceitual deve sempre está em construção, pois o 

conhecimento prévio sempre se modifica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Essa proposta pode reduzir a conversa 

paralela em sala de aula, criando um 

ambiente favorável ao aprendizado, pois, ao 

fazer e refazer o um mapa conceitual o 

aprendiz frequentemente reflete sobre seus 

processos cognitivos. 
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ATIVIDADE 4: CONSTRUÇÃO DO MAPA CONCEITUAL 

2 (CONHECIMENTO ADQUIRIDO) 

 

Mapa Conceitual 2: Proponha em uma folha de papel algumas 

palavras chave sobre o  tema trabalhado em sala de aula. 

 

Objetivos dos conceitos: 

 

 Estimular a organização do conhecimento comparado com o primeiro 

mapa conceitual  

 Propor ao aluno uma visualização mais ampla do tema 

 Criar expectativas a respeito do avanço quanto ao conhecimento 

individual 

 Promover a participação mais ativa do aluno no processo de 

aprendizagem 

 

Sobre as palavras chave: Sugiro manter as mesmas palavras citadas no mapa 

anterior e dar liberdade para que os alunos acrescentem outras que acharem necessário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em minha proposta, essa atitude 

proporcionou aos alunos que melhorassem 

os mapas anteriores, reformulando a 

hierarquia dos conceitos, das frases de 

ligação e com isso aumentando as 

proposições. 
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Desenvolvimento 

 

 Nesse momento final, é provável que os alunos tenham menos 

dificuldades em fazer o mapa conceitual 2, pois, um dos processos que ocorrem no 

curso da aprendizagem significativa é o estabelecimento de relações entre ideias, 

conceitos, proposições já estáveis na estrutura cognitiva.  

   

 

 

 

  

Aproveite o 
momento 

Debata com eles 

Estimule-os 

• Vejam com eles se houve alguma 
negociação de significados quanto 
ao conhecimento prévio e o 
adquirido 

• Se houve construção de 
significados durante o 
conhecimento prévio e o adquirido 

• A relatarem a aquisição de 
significados 
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FECHAMENTO E PERSPECTIVAS 

 

Caros professores 

 

 Buscou-se examinar através da presente sequência didática, a viabilidade 

de utilização do mapa conceitual como recurso didático pedagógico facilitador do 

processo de ensino aprendizagem, uma vez que o mesmo funciona como uma 

ferramenta de organização do conhecimento. Os mapas conceituais permitem a 

representação das ideias ou conceitos em forma de um diagrama hierárquico indicando 

as relações entre estes conceitos, refletindo assim, a organização da estrutura cognitiva 

para um determinado assunto. 

 Os mapas conceituais foram desenvolvidos por Novak em 1972 como 

instrumento didático embasado teoricamente na aprendizagem significativa de Ausubel 

e, apresentado como um recurso capaz de evidenciar conceitos, suas relações e a 

estrutura hierárquica existente entre eles. 

 Na busca de valorização do ensino, espera-se do educador 

contemporâneo, a procura por novas metodologias capazes de aperfeiçoar o ato de 

ensinar em um constante enriquecimento de sua ação pedagógica. Assim, 

constantemente, buscamos recursos adequados de modo a tornar o ensino uma prática 

pedagógica capaz de gerar uma aprendizagem efetiva e prazerosa para nossos alunos. 

 Durante o trabalho de pesquisa, emergiram dados reveladores das 

características educativas facilitadoras da aprendizagem. Quanto ao texto dado como 

organizador prévio fica claro que a estratégia foi bem-vinda, pois apesar de terem tido a 

oportunidade de pesquisarem em outras fontes, nota-se que eles estão habituados a 

receberem em mãos todos os materiais e procedimentos da aprendizagem.  

 Isso mostra a importância de inserir os mapas conceituais em sala de 

aula, pois demonstrou ser um instrumento que estimula, provoca e propõe o 

envolvimento do aluno no processo de aprendizagem de um tema. 

 Na proposta de responder ao pré-teste e de construção dos mapas 

conceituais através do conhecimento prévio, pode-se perceber que essa prática 

incomodou muitos aos alunos, pois não era um modelo praticado por eles nos anos 

escolares anteriores ao ensino médio.  
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 Buscar e estimular o saber prévio dos alunos através do pré-teste e do 

mapa conceitual mostrou que essas estratégias promovem uma mudança de 

comportamento dos alunos e que podem ser estimuladoras quanto a promoção do 

envolvimento do aluno durante a introdução de um determinado tema. 

 A estratégia de construção dos mapas após a mediação do conteúdo foi 

estimulada desde o inicio do ano letivo e anteriormente a pesquisa. Porém o trabalho 

mostrou que os alunos conseguiram através dos mapas conceituais usufruírem de várias 

potencialidades da ferramenta.  

 Uma delas foi perceber que os mapas são individuais e que podem ser 

entendidos como uma contínua construção. Outro fator importante foi a percepção que 

tiveram da evolução do seu próprio conhecimento através dos mapas MC1 e MC2 

propostos durante as pesquisas. Puderam compartilhar certezas e incertezas em grupos, 

além de perceberem que a ferramenta exige do aluno sua coparticipação no processo da 

aprendizagem.   

 Percebeu-se que, através da construção dos mapas conceituais, 

poderíamos promover o desenvolvimento da capacidade de leitura, estimulada através 

da busca do saber prévio ou pela expressão escrita do aluno, através da busca por 

palavras-chave, existentes em um texto com o objetivo de construir um mapa 

conceitual. 

 Portanto, verificou-se que os Mapas Conceituais podem mobilizar e 

promover o desenvolvimento de habilidades associadas às competências de leitura, 

escrita e interpretação. 

 Para a utilização de qualquer recurso mediador da aprendizagem é 

fundamental o planejamento de atividades e estratégias de ensino adequadas ao seu uso. 

É certo que, ao longo de nossa formação, somos apresentados a diferentes ferramentas 

cuja proposta se insere nesta vertente, mas nem sempre possuímos ou desenvolvemos as 

habilidades necessárias a utilização das mesmas de tal forma que, na maioria das vezes, 

tornam-se inoperantes. 

 Neste sentido, através da elaboração desse livreto como produto final 

desta pesquisa, foram apresentadas a partir do estudo teórico as concepções do uso de 

mapas conceituais em sala de aula, em uma perspectiva apoiada na aprendizagem 

significativa, as quais foram cruciais na elaboração das atividades da proposta. 
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 A aplicação dos mapas conceituais, ao longo de nossa prática cotidiana, e 

de nossa pesquisa, foi permitindo verificar como a ferramenta pedagógica se tornou 

capaz de inserir no processo ensino-aprendizagem novos desafios e motivação para a 

construção do conhecimento. 

 Conclui-se, então, que o mapa conceitual pode ser enquadrado como uma 

ferramenta pedagógica capaz de favorecer um ensino mais significativo e prazeroso.  

 Constatamos que, de modo geral, os alunos gostam da técnica, 

visualizam-na como um desafio intelectual. O uso da ferramenta promoveu participação 

ativa na busca do próprio conhecimento, propiciou interação e situações dinâmicas de 

aprendizagem.  

 Assim, sua utilização pode ser inserida na rotina de estudos, 

aperfeiçoando desta maneira o aprendizado e constituindo assim, uma estratégia 

relevante no estudo de vários assuntos. 

 Deste modo foi possível verificar como o Mapa Conceitual funciona e 

como serve de instrumento didático-pedagógico no ensino de ciências para o reforço da 

compreensão, na verificação da aprendizagem e identificação dos conceitos mal 

compreendidos, apresentando-se como mais uma estratégia relevante para facilitar o 

ensino-aprendizagem. 

 

Cito dois links importantes. Em um deles você pode fazer o download do 

programa Cmap. No outro, um tutorial desse mesmo programa é apresentado para dar  

suporte na criação de mapas conceituais:  

 

 http://cmap.ihmc.us/?myPlat=Win  

 http://www2.ufpel.edu.br/lpd/ferramentas/cmaptools.pdf 

  

http://cmap.ihmc.us/?myPlat=Win
http://www2.ufpel.edu.br/lpd/ferramentas/cmaptools.pdf
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