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Resumo: Este projeto de Iniciação Científica tem 

como objeto de estudo, a construção de Mapas 

Conceituais com o auxílio do Cmap Tools. É composto 

por apresentação dos tópicos de Matemática I, pesquisa 

e explanação da sequência metodológica, um 

cronograma dos Encontros Experimentais, o que 

aconteceu durante estes encontros, como o projeto seria 

aplicado no Centro Universitário da FEI, além das 

considerações finais. 

 

1. Introdução 
Podemos afirmar que esta investigação pretende 

mostrar ao estudante, que o processo de elaboração dos 

mapas, favorece a indexação de conteúdos, além de 

desenvolver, em nosso caso, o processo de 

aprendizagem da Matemática. 
Como considera Ausubel [1] (1980), a aprendizagem 

significativa “automática”, também chamada de literal, 

através de uma estrutura potencialmente significativa, 

não oferece todas as vantagens do processo e 

armazenagem de informações da aprendizagem verbal 

significativa. 

Além de Ausubel [1] (1980), também explicam 

Moran [2] (2000) e Lévy [3] (2010), que a rede 

cognitiva dos seres humanos é construída e 

reorganizada a cada dia com tudo de novo que foi por 

ela apreendida. Para tanto, o Mapa Conceitual se 

apresenta como uma ferramenta que permite organizar 
visualmente essa rede que estrutura o pensamento. 

 

2. Metodologia 
Indicamos ser possível para o Ensino da 

Matemática, a utilização de Mapas Conceituais de modo 

semelhante a que se realiza em uma monitoria, com 
hora, local e uma sequência didática, para que os 

estudantes possam ter um contato mais profícuo com a 

ferramenta. 

Assim, os estudantes utilizariam a ferramenta para, 

explanar as matérias em que tivessem dúvidas, assim 

como para a organização da vida acadêmica e 

profissional. Os Mapas Conceituais, também permitem 

a realização de novas conexões e uma (re)leitura do que 

o estudante recebe como informação durante o 

aprendizado. 

Em consulta a acervo digital, encontramos o artigo 

“Mapas conceituais: estratégia pedagógica para 
construção de conceitos na disciplina química orgânica” 

[4] realizado pelo pesquisador João Rufino de Freitas 

Filho, na Universidade Federal Rural de Pernambuco 

(UFRPE), em 2007. Mesmo este projeto trazendo à tona 

a aplicação dos Mapas Conceituais na Química 

Orgânica, há semelhança entre ele e o projeto aqui 

exposto, o uso desta ferramenta na vida acadêmica. No 

caso do projeto citado como exemplo, a ferramenta 

obteve o sucesso esperado, ou seja, os estudantes 

aprenderam o significado do conteúdo. 
No caso da Matemática, disciplina de difícil 

entendimento, o Mapa Conceitual auxilia na 

organização dos dados teóricos e visualização gráfica 

daquilo que está no campo da lógica. 

 

3. Resultados 
Com a realização de dois encontros com um Grupo 

Experimental, podemos concluir que o resultado desta 

pesquisa é positivo. Pois, o estimado (aprender o 

significado do conteúdo), foi perceptível para nós. Com 

isso, ajustamos às necessidades dos estudantes desta 

universidade. 

Percebeu-se durante os encontros, a evolução dos 

mapas construídos pelos participantes, tanto no quesito 

conceitual, como também estrutural. Isso aconteceu, 

pois eles conheceram melhor ao longo do período 

proposto, a ferramenta e a técnica utilizadas, 

conseguindo assim, estruturar o conceito matemático. 
 

4. Conclusões 
Entendemos que este trabalho abre um novo 

caminho para futuras investigações que permitam 

estabelecer uma relação entre o aprendizado de diversos 

conhecimentos científicos e a utilização de uma 

tecnologia, no caso a construção de Mapas Conceituais 
com o auxílio do Cmap Tools. 
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