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Resumo: O estudo tem como proposta a construção 

do conhecimento utilizando como metodologia os 

mapas conceituais com estudantes do ensino 

fundamental, e torná-los protagonistas de sua 

aprendizagem, abrindo caminho para a maior autonomia 

no processo de assimilação de conteúdo.  

 

1. Introdução 

Em meados da década de 1970, em pesquisas 

realizadas por Joseph D. Novak, foi desenvolvida uma 

técnica de ensino baseada em modelos conhecidos como 

mapas conceituais (NOVAK et al., 2009, p. 17). A 

ferramenta, atrelada ao conceito de aprendizagem 

significativa desenvolvida por David Ausubel, possui 

como principal objetivo a ampliação da assimilação de 

conceitos prévios adquiridos por estudantes.  

De acordo com Moreira (2010, p.1), os mapas 

conceituais consistem em diagramas que se 

intercomunicam devido às relações entre os conceitos 

estabelecidos. Técnicas de aprendizagem como esta, 

inseridas nos meios escolares, possuem grande potencial 

de aprimorar o ensino através da organização de ideias e 

ampliação do raciocínio e criatividade do aprendiz.  

       Consoante a isto, avaliar o método de ensino e 

aprendizagem com crianças mostra-se uma alternativa 

eficiente para se obter informações relevantes sobre o 

ensino, uma vez que o aprendizado inicial das crianças 

ocorre por meio de descobertas e até mesmo rótulos 

criados pelos adultos (NOVAK et al, 2009, p.11). 

 

2. Metodologia 

      O estudo foi realizado em um colégio localizado em 

São Bernardo do Campo, com uma turma que possui um 

grau de dificuldade elevado. A metodologia usada 

consiste na elaboração de mapas conceituais nas etapas 

a seguir:  

 
Figura 1 - Fluxograma que descreve as etapas 

metodológicas desenvolvidas. 

 

A terceira etapa será baseada no mapeamento com o 

auxílio do software Cmap Tools, que facilita a sua 

organização, pela praticidade de acrescentar e 

complementar novas ideias sem demandar muito tempo, 

tornando a atividade mais simples de ser realizada. 

 

3. Resultados e Conclusão 

      Os mapas conceituais mostraram-se como uma 

excelente ferramenta avaliadora na aprendizagem dos 

estudantes. Entretanto, os resultados obtidos são 

qualitativos, o que permitiu uma grande interação com o 

público-alvo.  

      Além disso, o resultado da atividade proposta 

evidenciou que os mapas conceituais contribuíram para 

uma maior assimilação do conteúdo estudado, assim 

como, uma maior autonomia na construção de 

conhecimento no segundo mapeamento, havendo o 

desprendimento do ensino tradicional, que foi obtido 

através de uma aula participativa e prática.  
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      As próximas etapas do desenvolvimento do projeto 

contribuirão para aprimorar alguns conceitos 

metodológicos a fim de garantir maior confiabilidade 

nos resultados obtidos em campo. 
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