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RESUMO 

 

O contexto educacional atual exige uma constante reflexão sobre as metodologias 
utilizadas em sala de aula, a fim de buscar alternativas capazes de motivar os 
estudantes, facilitar a aprendizagem e torná-los sujeitos ativos na busca pelo 
conhecimento. Diante disso, este trabalho apresenta o resultado de uma pesquisa 
realizada com alunos do nono ano do ensino fundamental e a terceira série do ensino 
médio de uma escola pública da rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul e tem 
como objetivo analisar se a construção de mapas conceituais utilizando o software 
CmapTools pode auxiliar no processo de ensino e aprendizagem de geometria, sendo 
que o estudo encontra- se fundamentado na Teoria da Aprendizagem Significativa de 
David Ausubel. As observações aconteceram durante as aulas de Matemática e a 
metodologia utilizada baseou-se na análise dos mapas elaborados e também nos 
resultados de um pré e um pós teste com questões envolvendo conteúdos de 
geometria. Também aplicou- se um questionário onde foi possível analisar 
quantitativamente os dados e constatar a opinião dos estudantes sobre a metodologia 
empregada. Ficou evidente que a elaboração dos mapas conceituais possibilita que 
aluno e professor percebam as dificuldades existentes no processo de ensino e 
aprendizagem dos conteúdos desenvolvidos. Também pode-se afirmar que o 
mapeamento conceitual aliado à tecnologia pode ser uma estratégia capaz de 
oferecer perspectivas positivas para a prática educativa e possibilitar a aprendizagem 
significativa dos conteúdos de geometria tanto no ensino fundamental quanto no 
ensino médio. Além disso, motivou a participação dos estudantes na dinâmica de 
trabalho em sala de aula, durante a construção e apresentação dos mapas 
conceituais. 
  
Palavras- chave: Aprendizagem Significativa. Geometria. Mapas conceituais. 
Software CmapTools. 
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ABSTRACT 

 

The current educational context requires a constant reflection on the methodologies 
used in the classroom, in order to find alternatives capable of motivating students, 
facilitate learning and make them active subjects in the search for knowledge. 
therefore, this paper presents the results of a research carried out with students of the 
ninth year of elementary school and third year of high school in a public school in Rio 
Grande do Sul (Brazil) and aims to analyze if the construction of Concepts maps using 
the software CmapTools can be a tool that adds on the teaching and learning process 
of geometry, being that the  study is based on David Ausubel's theory of meaningful 
learning. The observations occurred during mathematics classes and the methodology 
used was based on the analysis of the maps elaborated and also on the results of a 
pre and post-test with questions involving geometry contents. It was also applied a 
questionnaire where it was possible to analyze the quantitatively data and to verify the 
students' opinion about the methodology used. It was evident that the elaboration of 
conceptual maps allows students and teachers to perceive the difficulties that exist in 
the teaching and learning process of a certain content. It can also be said that the 
conceptual mapping allied to technology can be a strategy capable of offering positive 
perspectives for the educational practice and enable the significant learning of 
geometry contents in both elementary and secondary education. In addition, it 
motivated the participation of students in the dynamics of work in the classroom, during 
the construction and presentation of conceptual maps. 
 
Keywords: Conceptual maps. Geometry. Meaningful learning. Software CmapTools. 
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INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que a Matemática desempenha um importante papel no contexto 

educacional e social, pois é responsável por preparar os estudantes para se tornarem 

cidadãos atuantes na sociedade. Ao mesmo tempo, também são evidentes as 

inúmeras dificuldades de aprendizagem da disciplina nos mais diversos níveis de 

ensino e isso faz com que ocorra uma constante busca de novas metodologias de 

ensino ou o aperfeiçoamento das práticas de profissionais da área. 

O momento atual vem apresentando um amplo e rápido volume de 

conhecimentos e a escola não pode permanecer indiferente a esta realidade, pois é 

responsável direta pelo desenvolvimento do ser humano e da sociedade. A 

experiência como professora de matemática da educação básica fez perceber que 

existe muita memorização de fórmulas, muitas vezes com o objetivo de utilizá-las nas 

avaliações sendo assim esquecidas em seguida. Acredita-se que a maior dificuldade 

na área é que frequentemente existe a necessidade de entender determinados 

conceitos que são pré-requisitos que facilitarão o entendimento de um novo conteúdo. 

Quando o aluno não consegue estabelecer relação entre os conteúdos, certamente 

haverá dificuldade e não ocorrerá a aprendizagem que é o objetivo principal do ensino. 

A escola e o professor devem atuar como incentivadores da autonomia dos 

alunos e desenvolver habilidades como a de resolver problemas onde o estudante 

precisa mobilizar um grande número de conhecimentos para solucionar uma 

determinada situação. Acredita-se que uma maneira de atingir esse objetivo seja 

desenvolver uma prática educativa problematizadora que exija uma postura ativa na 

busca por uma aprendizagem diferente daquela que apenas decora fórmulas para o 

dia da prova. 

Nessas dificuldades de aprendizagem dos alunos, buscou-se uma maneira 

capaz de contribuir e servir como uma ponte capaz de interligar diferentes conceitos 

e conduzi-los da aprendizagem mecânica para uma aprendizagem significativa. 

Os mapas conceituais foram escolhidos para a realização deste trabalho, a 

partir de observações durante as aulas de revisão onde eram construídos esquemas 

com os alunos com o objetivo de relembrar e estruturar conceitos importantes para a 

avaliação. Durante esse processo, foi possível observar que houve um interesse por 

parte dos alunos, sendo que alguns deles, ao receber a avaliação, faziam o seu 
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Ao elaborar um mapa conceitual o estudante relaciona conceitos significativamente e 

se coloca como sujeito ativo na construção do seu conhecimento, o contrário daquele 

passivo que simplesmente recebe um conteúdo pronto. Para facilitar a elaboração dos 

mapas foi utilizado o software CmapTools, de fácil manuseio e disponível 

gratuitamente, na internet, para download. 

A preocupação com o ensino de geometria deve-se a sua importância em 

situações do cotidiano, facilitando assim a sua contextualização, mas também é uma 

ponte que liga diferentes conteúdos e facilita a aprendizagem e fixação de conteúdos 

algébricos. Conhecer a geometria é reconhecer-se e localizar-se no espaço e isso 

facilita a realização de atividades do dia a dia. Cabe salientar que para facilitar o 

entendimento dessa importante área da matemática é necessário relacionar os 

conceitos estudados na sala de aula a outros vividos diariamente pelos estudantes. 

Dessa forma, a pesquisa está embasada na Teoria da Aprendizagem 

Significativa que fundamenta os mapas conceituais e com isso busca alternativas 

capazes de facilitar a compreensão de conceitos relacionados à geometria estudada 

no nono ano do ensino fundamental e no terceiro ano do ensino médio.  Tem caráter 

qualitativo e quantitativo, pois além de analisar a elaboração dos mapas conceituais, 

os estudantes realizaram dois testes: um antes e outro depois de conhecer a técnica 

de mapeamento conceitual. Também responderam um questionário que possibilitou 

verificar se a utilização dos mapas conceituais e do software CmapTools contribuiu ou 

não no processo de ensino e aprendizagem. 

A coleta dos dados foi realizada em uma escola estadual do interior do 

município de Santo Ângelo- RS. O convite para a participação da pesquisa ocorreu 

após a autorização da direção da escola e posterior aprovação do projeto pelo Comitê 

de Ética e Pesquisa (CEP) por se tratar de uma pesquisa envolvendo seres humanos. 

Após a aplicação da pesquisa com os alunos, foi possível analisar os dados 

coletados e elaborar um material de apoio para professores de matemática. Este 

material irá explicar detalhadamente como trabalhar com o software CmapTools e 

apresentar sugestões de aplicação dos mapas conceituais no decorrer do ensino 

fundamental (6 º,7º, 8º e 9º ano)  utilizando os respectivos conteúdos de geometria 

estudados em cada ano. 

O objetivo geral desta pesquisa é verificar se o mapeamento conceitual pode 

contribuir para uma aprendizagem significativa da geometria, propondo a construção 

dos mapas utilizando o software CmapTools. 
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Os objetivos específicos do trabalho estão subdivididos da seguinte maneira: 

- Enfatizar os mapas conceituais e o software CmapTools como ferramentas 

facilitadoras do processo de aprendizagem. 

-Verificar os tipos existentes de mapas conceituais e aprender a construí-los 

utilizando o software CmapTools. 

- Descrever os momentos de aprendizagem em que é possível utilizar os mapas 

conceituais no ensino, visando tornar a aprendizagem significativa. 

- Relacionar as construções e apresentações dos mapas conceituais aos  

possíveis progressos na aprendizagem, observadas durante o processo de avaliação. 

- Constatar indícios da ocorrência de aprendizagem significativa após a 

construção dos mapas conceituais no CmapTools. 

- Verificar a opinião dos estudantes acerca da técnica do mapeamento 

conceitual na ampliação do conhecimento e da utilização do software. 

A realização desta pesquisa visa contribuir para aperfeiçoar a prática 

profissional de professores de matemática no que diz respeito ao ensino de geometria 

e a busca pela aprendizagem significativa. Por meio da metodologia dos mapas 

conceituais busca-se a organização do conhecimento dos alunos, interligando o que 

já sabem com o novo conteúdo a ser aprendido. Também possibilitará aos estudantes 

uma nova forma de aprender construindo mapas conceituais, que também poderá ser 

utilizada em qualquer conteúdo de diferentes disciplinas, com o auxílio do software 

CmapTools. 

Esta dissertação de mestrado está dividida em quatro capítulos. Em síntese, o 

primeiro capítulo abordará o ensino de geometria, analisando a sua importância no 

contexto matemático e as dificuldades de aprendizagem. Já o segundo capítulo 

versará sobre aspectos importantes acerca da Teoria da Aprendizagem Significativa 

que fundamenta a metodologia dos mapas conceituais. No terceiro capítulo o 

mapeamento conceitual e o software CmapTools serão apresentados como 

facilitadores da aprendizagem significativa e organizadores do conhecimento. No 

quarto capítulo está detalhada a parte prática da pesquisa, análise dos mapas 

conceituais e coleta dos dados acompanhada pela discussão dos resultados. Além 

disso, em decorrência do estudo, foi elaborado um blog de mapas conceituais 

envolvendo conteúdos de geometria de todos os anos do ensino fundamental para 

auxiliar no processo de ensino e aprendizagem. 
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1 O ENSINO DE GEOMETRIA 

 

1.1 Aspectos históricos sobre o desenvolvimento da geometria 

 

No decorrer da presente pesquisa, a construção de mapas conceituais levará 

em consideração os conteúdos de geometria estudados no ensino fundamental e 

médio. A experiência como docente faz refletir constantemente sobre o cotidiano 

escolar e impulsiona pela busca de soluções ou alternativas que possibilitem a 

aprendizagem da matemática e consequentemente da geometria. 

Nesse sentido, como o estudo está direcionado à aprendizagem de geometria, 

faz-se necessário apresentar um breve histórico sobre como ocorreu o 

desenvolvimento dessa importante área da matemática, descrever os motivos pelos 

quais se deve estudar geometria, qual a importância de adquirir os conhecimentos 

geométricos e como o ensino de geometria está acontecendo nas escolas brasileiras 

de educação básica.  

Para entender melhor como se deu o processo de inserção da geometria na 

educação escolar brasileira, buscou-se alguns aspectos históricos relevantes que 

possibilitem entender como tudo começou e de que forma ocorreu. Sendo assim, 

iniciou-se um trabalho de investigação em materiais diversos como livros, artigos, 

teses e dissertações para embasar e entender como está inserida a geometria no 

currículo da educação básica na atualidade. 

As principais referências à geometria e a explicação mais aceita sobre as 

origens da mesma foi proposta pelo historiador Heródoto de Halicarnasso (séc V a. 

C.). Em um de seus livros ele relata que os sacerdotes egípcios lhe contavam: 

segundo eles o rei da época dividia os solos entre todos os egípcios agricultores em 

lotes iguais. Em troca, cada agricultor passaria a dever um tributo anual ao rei. Porém, 

o rio Nilo anualmente inundava parte dos lotes e com isso o proprietário prejudicado 

ia ao encontro do rei para que fosse descontado um valor proporcional à parte do 

terreno que havia diminuído. Heródoto concluiu que foi isso que propiciou o 

surgimento da geometria. Estes conhecimentos eram passados de geração em 

geração. Além disso, é importante lembrar que a palavra geometria constituiu-se do 

 Vitrac 

(2006). Daí vem que a geometria seria igual a medida da terra advinda da 

agrimensura, sabe-se também que a geometria era utilizada pelos egípcios nas artes, 
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por meio de objetos de decoração, utensílios, enfeites que apresentavam formas 

geométricas como triângulos, quadrados e círculos pintados nas obras. Além disso, é 

notória a presença da geometria nas famosas pirâmides e templos egípcios. 

Segundo Kobayashi (2001) os gregos passaram a se preocupar com a 

matemática como ciência a partir do século VII a.c. O povo grego, por volta de 500 a. 

c. propiciou grandes avanços em diferentes áreas da matemática. Quando se trata de 

geometria destacam-se os estudos de Arquimedes, Pitágoras, Tales e Euclides. Um 

pouco mais tarde, Tales de Mileto também dedicou-se ao estudo da geometria, 

usando propriedades das figuras geométricas para determinar distâncias. Na mesma 

como instrumento de estudo da geometria. 

Embora exista uma vasta produção matemática antes de Euclides (geometria 

pré-euclidiana) foi este (300 a. c.) que mostrou grande habilidade em expor 

didaticamente o conhecimento geométrico e desenvolveu o método axiomático 

(estrutura lógica do pensamento). O que ele fez foi, a partir de um pequeno número 

de conceitos geométricos, mostrar todos os demais como consequências lógicas 

destes primeiros. Graças aos livros Os Elementos , durante aproximadamente 1500 

anos não houve muitos progressos na geometria. Somente em 1600 René Descartes 

inovou: descobriu a relação existente entre figuras geométricas e alguns cálculos 

numéricos. Foi a partir deste momento que surgiu a geometria cartesiana, uma 

geometria algébrica, mais conhecida como Geometria Analítica, capaz de facilitar a 

resolução de problemas utilizando métodos geométricos.  

Para Nunes (2010) algumas mudanças sociais no Brasil durante o século XX 

fizeram com que ocorressem algumas mudanças no ensino da matemática e, 

consequentemente a geometria. Um exemplo disso é que inicialmente, dentro de uma 

sociedade agrária e pecuária poucas pessoas precisavam saber matemática, até 

porque grande parte da população era analfabeta e não tinha acesso à educação. 

Quando surgiu a sociedade industrial, com a necessidade de técnicos aumentou a 

necessidade de dominar alguns conhecimentos matemáticos. Para Pavanello (1993) 

no início do século XX o ensino de matemática na escola primária era essencialmente 

utilitária, ou seja, ligada à prática diária e às atividades comerciais e da mesma forma 

ocorria com o ensino de geometria. Já o ensino secundário destinava-se às elites e à 

preparação para cursos superiores, sendo assim, os conteúdos de álgebra, geometria 
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e aritmética eram ensinados de forma muito abstrata e sem qualquer preocupação 

com atividades práticas. Não havia relação entre os ramos da matemática, tudo era 

ensinado separadamente. 

No início da década de sessenta, o ensino de matemática no Brasil passou por 

modificações, sofrendo influência do Movimento da Matemática Moderna, que 

pretendia aproximar a matemática trabalhada na escola básica com a matemática 

produzida pelos pesquisadores na área, a fim de preparar pessoas que pudessem 

acompanhar e lidar com a tecnologia que estava emergindo. Foi nesse período que 

surgiu a Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM) e os primeiros 

programas de pós-graduação em educação matemática. Desse modo, a Matemática 

a ser ensinada era aquela concebida como lógica, compreendida a partir das 

estruturas, conferia um papel fundamental à linguagem matemática. Os formuladores 

dos currículos dessa época insistiam na necessidade de uma reforma pedagógica, 

incluindo a pesquisa de materiais novos e métodos de ensino renovados  fato que 

desencadeou a preocupação com a Didática da Matemática, intensificando a pesquisa 

nessa área (PAVANELLO, 1993) 

 Ao aproximar a Matemática escolar da Matemática pura, centrando o ensino 

nas estruturas e fazendo uso de uma linguagem unificadora, a reforma deixou de 

considerar um ponto importante que viria se tornar seu maior problema: o que se 

propunha estava fora do alcance dos alunos, em especial daqueles dos anos iniciais 

do ensino fundamental. O ensino passou a ter preocupações excessivas com 

abstrações internas à própria Matemática, mais voltadas à teoria do que à prática. A 

linguagem da teoria dos conjuntos, por exemplo, foi introduzida com tal ênfase que a 

aprendizagem de símbolos comprometia o ensino do cálculo, da geometria e das 

medidas. No Brasil, a Matemática Moderna foi veiculada principalmente pelos livros 

didáticos e teve grande influência na maneira de como a disciplina passou a ser 

ensinada.  

A partir daí, o ensino da matemática se fundamenta no estudo das estruturas 

algébricas e na teoria dos conjuntos. A partir desse movimento a geometria assume 

posição secundária no ensino, em que a autora argumenta ser o início do 

esquecimento desses conteúdos na prática das salas de aula. Nessa fase o ensino 

dos conhecimentos geométricos inicia-

intersecção de figuras como conjunto de pontos do plano, adotando-se, para sua 

 (PAVANELLO,1993). A geometria 
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perde seu caráter intuitivo e pauta-se na demonstração e no formalismo. Durante o 

Movimento da Matemática Moderna a geometria foi praticamente excluída dos 

currículos escolares e também de cursos de formação de professores tanto do ensino 

fundamental quanto do ensino médio e isso trouxe sérias consequências até hoje. A 

matemática moderna sofreu muitas críticas e, nos anos 80, após a constatação de 

que o ensino de matemática moderna tinha fracassado e a aprendizagem estudantil 

não estava atendendo às expectativas, inicia-se um novo modelo renovador. Essa 

nova fase mostra lances do que hoje é considerado Educação Matemática. 

 

1.2 A importância da geometria 

 

Atualmente, muito se tem refletido sobre quais habilidades e competências a 

escola deve desenvolver nos estudantes, e muitas dessas têm sido dirigidas à 

compreensão de conceitos geométricos e de que forma é possível ensinar e aprender 

de maneira contextualizada e capaz de capacitar o aluno à interpretação e resolução 

de problemas do cotidiano. Apesar de muitos esforços o que se percebe é que poucas 

mudanças ocorrem na sala de aula. O ensino de geometria ainda é pouco focado na 

compreensão e sim na memorização que logo vira esquecimento.  

A geometria é uma importante área da matemática e extremamente relevante 

para a formação do aluno, pois é através dos conhecimentos geométricos que são 

desenvolvidas habilidades e competências referentes a concepção espacial, a leitura 

de mundo e a capacidade de descrever, medir ou representar objetos e situações 

presentes no cotidiano. Algumas pesquisas, como Nunes (2010), Santos e Nunes 

(2014), Lorenato (2008) entre outros, foram realizadas com o objetivo de melhorar o 

processo de ensino-aprendizagem da geometria, visando alterar o cenário de baixo 

rendimento escolar e destacar o importante papel exercido no campo da educação. 

Diariamente é possível constatar que a geometria está presente em diversas 

situações do cotidiano, algumas vezes podemos observar formas geométricas na 

natureza, nas artes ou na construção civil, advinda da construção humana. Justificar 

a importância de se aprender e ensinar geometria não é uma tarefa simples, pois, nos 

faz refletir sobre tudo o que nos cerca e envolve conteúdos geométricos e o quanto o 

domínio desses conteúdos possibilita uma melhor compreensão do mundo que nos 

cerca. Pode-se dizer inclusive que sem aprender geometria, as pessoas não 

desenvolvem o pensamento geométrico, que interpreta as formas à sua volta e serve 
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para subsidiar os pensamentos na busca de resolver inúmeras situações - problema. 

Além disso, pode-se dizer que a leitura de mundo torna-se mais difícil, já que vivemos 

rodeados de conceitos geométricos. Apesar de não ser muito lembrada, a geometria 

precisa ser enxergada todos os dias. 

Segundo Neves (2008) quando nos referimos à geometria, falamos do espaço 

que nos cerca, bem como dos objetos presentes em todos os contextos. Enfim, de 

com a geometria feito apenas por meio de fórmulas e definições. A própria natureza 

do conhecimento geométrico é oposta a esse trabalho. Seu conhecimento é parte de 

nossas ações, de nosso olhar, de nossas experiências e de nossa observação. Logo, 

não poderemos falar de geometria para alguém, devemos deixar que os 

indivíduos/alunos sintam, vejam, observem, deduzam, validem e sistematizem a 

geometria presente à sua volta. 

Da mesma forma Lorenzato (1995) diz que sem estudar geometria as pessoas 

não desenvolvem o pensar geométrico ou o raciocínio visual e, sem essa habilidade 

elas, dificilmente conseguirão resolver as situações de vida que forem geometrizadas; 

também não poderão se utilizar da geometria como fator altamente facilitador para a 

compreensão de questões de outras áreas de conhecimento humano.  

Preocupados com a situação do ensino no Brasil e movidos pela boa 

repercussão que a nova LDB 9394/96  Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira, estava causando, o Ministério da Educação e do Desporto (MEC) e a 

Secretaria de Educação Fundamental (SEF) oferece aos educadores, instituições 

formadoras de professores, escolas, instituições de pesquisas e editoras de todo o 

Brasil, um documento com a finalidade de apresentar linhas norteadoras para os 

currículos nacionais, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para o Ensino 

Fundamental (BRASIL, 1998). Como foram anunciados, estes documentos nasceram 

da necessidade de se reconstruir uma referência curricular nacional para o Ensino 

Fundamental, que pudesse servir de fundo para se levantar uma discussão e resultar 

em Propostas Regionais de Ensino, nos diferentes Estados e Municípios brasileiros. 

A intenção contida nos PCN era o de provocar debates a respeito da função da escola 

e reflexões sobre: o que, quando, como, e para que ensinar, de maneira a se aprender. 

As reflexões de Documentos oficiais, como os Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Matemática para o Ensino Fundamental, apontam que a construção do pensamento 

geométrico deve ocorrer ao longo da Educação Básica e que a geometria não deve 
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ser vista como um elemento separado da Matemática, mas sim uma parte que ajuda 

a estruturar o pensamento matemático e o raciocínio dedutivo, devendo permitir ao 

aluno examinar, estabelecer relações e compreender o espaço tridimensional onde 

vive. 

Muito se tem discutido sobre a necessidade de que a prática da sala de aula 

deve ressaltar o ensino de geometria como um tema central nos currículos do ensino 

fundamental e apesar da sua importância estar presente nos PCN (1998) e as 

aplicações e exemplos estarem inseridas no cotidiano, pesquisas recentes 

apresentadas pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (BRASIL, 2011) 

apontam para um sério problema que mostra que muitos alunos chegam ao final deste 

nível de ensino sem ter desenvolvido o pensamento geométrico. 

 

1.3 Dificuldades no ensino de geometria 

 

Apesar da sua importância no cenário educacional que envolve a matemática, 

o ensino de geometria vem apresentando dificuldades no processo de ensino de 

matemática na educação básica. Além disso, percebe-se a ausência de conteúdos 

geométricos no currículo escolar, o que reflete a falta de domínio destes 

conhecimentos pelos estudantes concluintes do ensino médio. Para tentar entender 

os reais problemas enfrentados por professores nas escolas no âmbito do ensino de 

geometria foram analisadas as pesquisas de alguns estudiosos como Pavanello 

(1989), Lorenzato (1995), Almouloud (2004) dentre outros que tentam buscar 

respostas para justificar porque a geometria é pouco estudada nas escolas e entender 

o que tem acontecido, na tentativa de resgatar o espaço da geometria na escola. 

Segundo as diretrizes curriculares da disciplina de Matemática, baseadas nos 

PCN (1998) os conteúdos matemáticos se dividem em quatro grandes eixos temáticos 

que são: 

- Números e operações: envolve o conhecimento dos números naturais e 

números racionais como instrumentos eficazes para resolver determinados 

problemas. 

- Espaço e forma: os conceitos geométricos desenvolvem um tipo especial de 

pensamento que permite ao aluno compreender, descrever e representar, de forma 

organizada o mundo em que vive. 
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- Geometria e medidas: tem caráter prático e utilitário. Envolve as atividades 

em que as noções de grandezas e medidas são exploradas e proporcionam uma 

melhor compreensão de conceitos relativos ao espaço e às formas. 

- Tratamento da informação: Neste bloco aparecem as noções de estatística, 

de probabilidade e de combinatória. 

 De acordo com os eixos apresentados, a geometria é mais abordada no tópico 

espaço e forma, porém nota-se que o seu ensino está cada vez mais excluído das 

aulas de matemática como afirma Lorenzato (1995), a geometria está ausente ou 

quase ausente da sala de aula. Outros problemas citados pelo autor referem-se ao 

fato de que muitos professores não tem os conhecimentos necessários para ensinar 

geometria o que seria, segundo ele, um sério problema decorrente da má formação 

destes profissionais. Além disso, outro grande problema seria a demasiada 

valorização do livro didático, que muitas vezes apresenta a geometria como um 

conjunto de fórmulas e definições e como o último capítulo, aumentando a 

possibilidade de não serem estudadas devido a falta de tempo no término do ano 

letivo. 

A partir destas ideias cabe uma profunda reflexão quanto ao papel das 

licenciaturas ao formar professores preparados para o ensino da matemática nas 

escolas, bem como a preocupação que deve haver no que se refere a geometria e 

sua importância para desenvolver nos alunos a capacidade de compreender o mundo 

onde vive e resolver situações problema que precisam apoiar-se nos conhecimentos 

geométricos adquiridos durante a educação básica. 

Durante as leituras realizadas, pode-se observar que os problemas 

relacionados ao ensino da geometria não são exclusivos da atualidade. Segundo 

Pavanello (1993) o abandono do ensino da geometria na sala de aula  é atribuído ao 

contexto histórico-político do problema, e explica que, apesar deste abandono ser 

geral, apresentava uma gravidade maior no ensino público desde 1971, quando a lei 

5692/71 possibilitou que cada professor elaborasse o seu programa de conteúdos de 

acordo com a necessidade dos alunos e com isso, novamente, um possível 

despreparo dos professores fez com que a geometria fosse quase que totalmente 

excluída da sala de aula ou deixada para o final do ano quando não havia mais tempo 

de ser estudada e compreendida como, de fato merecia. 

Para que possíveis dificuldades no futuro sejam evitadas sugere-se que desde 

os primeiros anos da educação básica os estudantes já possam ter contato com a 
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geometria e que este estudo possibilite várias maneiras de compreender como a 

exploração, a representação, construção e a investigação. Como se sabe, as formas 

geométricas fazem parte do mundo e não é difícil mostra-las às crianças no seu dia a 

dia, na sua casa, no bairro onde moram e até mesmo nos seus brinquedos, desse 

modo, elas passam a entender melhor o mundo ao seu redor. Lorenzato (2008) 

enfatiza que a criança realiza suas primeiras experiências de vida quando vê, ouve e 

manuseia com a ajuda da linguagem, mas principalmente com o auxílio da percepção 

espacial, iniciando as suas descobertas. O autor ainda complementa afirmando que a 

criança deve ser incentivada a explorar o espaço em que vive para que efetivamente 

aconteça a aprendizagem. 

Ainda que abordada de maneira insatisfatória apesar da sua relevância, a 

prática da sala de aula revela que os conteúdos envolvendo geometria despertam um 

interesse por parte dos estudantes. As infinitas possibilidades de trabalhar com 

conceitos geométricos, sejam eles, utilizando a representação, a tecnologia  ou  a 

observação do mundo que os cerca faz com que as aulas de matemática fiquem 

interessantes e motivadoras as olhos dos alunos.  

Conforme os PCN (1998), a geometria tem tido pouco destaque nas aulas de 

matemática e, muitas vezes, confunde-se seu ensino com o das medidas. 

Desempenha um papel fundamental no currículo, na medida em que possibilita ao 

aluno desenvolver um tipo de pensamento particular para compreender, descrever e 

representar, de forma organizada, o mundo em que vive. Também é fato que as 

questões geométricas costumam despertar o interesse dos adolescentes e jovens de 

um modo natural e espontâneo. 

Na tentativa de entender o porquê das dificuldades no ensino da geometria é 

preciso buscar informações de quem está diariamente em sala de aula, ou seja, com 

os professores. Almouloud (2004) foi buscar nestes profissionais as origens das 

dificuldades encontradas no processo de ensino e aprendizagem da geometria. Para 

o autor, um dos fatores que gera problemas é o próprio sistema educativo, que deixa 

para cada escola definir os conteúdos que julga importante para a formação dos seus 

alunos e isso faz com que a geometria seja frequentemente esquecida. Outro 

problema é a precária formação inicial dos professores quando se trata da geometria, 

sendo que não é feita uma reflexão sobre a importância da mesma. Além disso, a 

formação continuada também não atende aos objetivos esperados em relação a 
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geometria. Dessa forma conclui-se que a maioria dos professores vão para a sala de 

aula despreparados para trabalhar segundo as recomendações dos PCN (1998). 

Além dessas dificuldades, os professores encontram nos livros didáticos, 

problemas geométricos que privilegiam resoluções algébricas e muitos deles exigem 

raciocínio dedutivo ou demonstração, também se observa que alguns trabalhos focam 

a leitura e a interpretação de textos matemáticos. Tudo isso faz com que os alunos 

criem concepções inadequadas sobre os conceitos geométricos. 

Analisando as leituras realizadas, foi possível observar que, apesar da 

geometria ser uma área importante da matemática e apresentar infinitas 

aplicabilidades, o seu ensino vem enfrentando problemas a algumas décadas e isso 

está refletido nos conhecimentos adquiridos (ou não) pelos estudantes no decorrer da 

educação básica. É preciso entender quais foram os motivos que tem levado à falta 

de ensino de geometria e buscar soluções capazes de auxiliar professores de 

matemática preocupados com as aprendizagens dos estudantes, permitindo ao aluno 

trabalhar a sua capacidade de abstração e tornando-os capazes de resolver 

problemas do cotidiano. 
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2 A APRENDIZAGEM SINGIFICATIVA 

 

2.1 Origem e significado 

 

 No cotidiano escolar observa-se que aprendizagem torna-se evidente a partir 

do momento em que o aluno passa a relacionar o novo conteúdo a outros aprendidos 

previamente. É muito comum no planejamento das aulas buscar a base ou os 

conceitos iniciais de determinados assuntos, a fim de que os estudantes percebam 

que não se trata de algo totalmente novo mas, uma sequência do que já foi estudado 

e supostamente entendido. Conseguir fazer essa relação é importante para tornar a 

aprendizagem significativa, caso contrário ela será mecânica e repetitiva, o que 

causará o esquecimento. 

 Dentro deste contexto, é necessário buscar um embasamento teórico para 

entender melhor como acontece durante a aprendizagem. Dessa forma, este capítulo 

abordará a Teoria da Aprendizagem Significativa, sendo que a pesquisa aqui 

apresentada utiliza diversos referenciais, porém, todos estarão embasados nas 

publicações sobre o assunto realizadas desde os anos 60 pelo psicólogo norte-

americano David Paul Ausubel que traz reflexões pertinentes acerca da aprendizagem 

escolar e o ensino.  

 Kochhann et al. (2015) explica que Ausubel, nascido em 1918, era filho de 

judeus e sofreu muita discriminação quando sua família migrou para os Estados 

Unidos em busca de melhores condições de vida. A escola na época era muito 

tradicional e não permitia que o aluno se manifestasse de modo algum. Não se sabe 

o porquê, Ausubel foi convidado a lavar a sua boca com sabão no momento em que 

se dirigiu a professora de uma maneira não aceita para os padrões da época. Dentro 

desse contexto, ao invés da criança humilhada na escola não ir além com seus 

estudos, Ausubel fez diferente: ele estudou medicina, psicologia e acabou criando a 

sua própria teoria que respeita a vivência do aluno, respeita a sua cultura e as suas 

ideias prévias.  

 A relevância da teoria de Ausubel no contexto atual reafirma-se pelo fato de 

que o conhecimento prévio dos estudantes é a condição fundamental para que seja 

possível relacionar os novos conceitos a serem aprendidos. O que já existe na 

estrutura cognitiva do aluno precisará ser lembrado para que a aprendizagem do novo 

conteúdo ocorra de maneira significativa. Essa estrutura cognitiva é utilizada por 
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Ausubel (2003) para designar o conhecimento de um tema determinado e sua 

organização clara e firme, e estão relacionadas com o tipo de conhecimento, sua 

extensão e seu grau de organização 

. A aprendizagem significativa possibilita compreender como os indivíduos 

aprendem, ou seja, como ocorre a construção de significados e, com isso, propõe uma 

reflexão sobre os mecanismos facilitadores desta aprendizagem e de que maneira se 

estrutura o conhecimento. Contudo, além da construção de significados também é 

preciso saber aplicar os conhecimentos adquiridos em diferentes contextos, 

principalmente em situações do cotidiano. 

 

2.2 Organizadores prévios e subsunçores 

 

 Para Moreira (2012 a) a aprendizagem significativa é aquela em que as ideias 

interagem de maneira substantiva e não-arbitrária com aquilo que o aprendiz já sabe. 

O autor esclarece que o termo substantiva quer dizer não-literal, ou seja, não ao pé 

da letra e não-arbitrária significa que a interação não é com qualquer ideia prévia, mas 

com algum conhecimento especificamente relevante já existente na estrutura 

cognitiva do sujeito que aprende.  

 Este conhecimento relevante já existente pode ser um símbolo significativo, um 

conceito, uma proposição, um modelo mental ou uma imagem que David Ausubel 

(2003) chamava de subsunçor ou ideia-âncora. Eles seriam ideias importantes já 

existentes na estrutura cognitiva dos alunos e servem de suporte para que haja o 

entendimento de ideias novas além de fazer com que estas se tornem significativas. 

Moreira (2011) afirma que quando um subsunçor serve de ideias âncora para um novo 

conhecimento, ele próprio se modifica adquirindo novos significados. Enquanto vai 

ocorrendo a aprendizagem, o subsunçor vai ficando cada vez mais rico de 

significados, podendo facilitar uma nova aprendizagem. Além disso, a importância dos 

subsunçores é tão grande que se o aluno não os tem antes da aprendizagem de novos 

conhecimentos, o melhor é facilitar e promover a sua construção antes de prosseguir 

afirma o autor. 

 

Poderíamos também  tomar como exemplo a construção do subsunçor 
mapa. Na escola, as crianças formam o primeiro conceito de mapa geográfico 
através de sucessivos encontros com instâncias desse conceito. Aprendem 
que o mapa pode ser da cidade, do país, do mundo. De maneira progressiva, 
vão aprendendo que um mapa pode ser político, rodoviário, físico etc. o 
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subsunçor mapa vai ficando cada vez mais rico, com mais significados, mais 
estável e mais capaz de interagir com novos conhecimentos (MOREIRA, 
2011, p. 16) 

 

  

 É preciso salientar uma questão importante: se a aprendizagem significativa 

necessita da existência de conceitos ou ideias que sirvam de base para o novo 

conhecimento, se não houver subsunçor não haverá chances de que ocorra esta 

aprendizagem? Ausubel (2003) também se preocupou com esta questão e esclarece 

ideias e proposições relevantes que facilitarão a nova aprendizagem. Estes 

organizadores seriam materiais introdutórios apresentados antes do material de 

aprendizagem em si, também facilitam a aprendizagem e funcionam como pontes 

cognitivas. 

 Contudo, os organizadores prévios podem ativar os subsunçores que existem, 

mas não estão sendo usados pelo estudante mesmo estando presente na sua 

estrutura cognitiva: 

 

Os organizadores prévios podem se apresentar sob a forma de 
textos, filmes, esquemas, desenhos, fotos, perguntas, mapas conceituais 
entre outros, que são apresentados ao estudante, em primeiro lugar em nível 
de maior abrangência, permitindo a integração dos novos conceitos 
aprendidos, tornando mais fácil o relacionamento da nova informação com a 
estrutura cognitiva já existente (MOREIRA; MASINI, 2006, p.15) 

  

 Os organizadores prévios não são apenas comparações introdutórias, eles 

devem, segundo Moreira (2012c): identificar o conteúdo relevante na estrutura 

cognitiva e explicar a relevância desse conteúdo para a aprendizagem do novo 

material; deve dar uma visão geral do material, sempre salientando as relações 

importantes e também promover elementos organizacionais inclusivos que levem em 

consideração e ponham em melhor destaque o conteúdo específico do novo material 

de modo que possa promover um contexto ideacional que possa ser usado para 

assimilar significativamente novos conhecimentos. 

 É importante destacar que são necessárias duas condições para que a 

aprendizagem seja significativa: primeiro que o material de aprendizagem deve ser 

potencialmente significativo: livros, aulas ou aplicativos que estabeleçam relação 

apropriada e relevante aos conhecimentos do aprendiz e segundo, o aprendiz deve 
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apresentar uma predisposição para aprender. Em ambas as condições citadas por 

Moreira (2011) será imprescindível o conhecimento prévio do assunto, pois quanto 

mais o indivíduo entende um determinado campo de conhecimentos, maior será a 

predisposição em aprender sobre este campo ou em campos afins. 

 Levando em consideração a importância do conhecimento prévio, o docente 

deve lembrar que em cada aula é necessário relembrar conteúdos já estudados. Na 

disciplina de matemática, dentre outras, observa-se que as dificuldades de 

aprendizagem de um determinado conteúdo estão nos conceitos ou ideias iniciais 

referentes a este. Se o aluno não conseguir perceber que há uma ampliação, um 

enriquecimento dos conhecimentos que já foram estudados em anos anteriores e, ao 

contrário, pensar estar diante de um conhecimento novo e não sabe nada referente a 

ele, haverá dificuldades e desmotivação de aprender. A retomada dos conceitos 

iniciais, motivando questionamentos e retomando aulas anteriores é chamada de aula 

introdutória (KOCHHANN et al., 2015). 

 Quando ao contrário da aprendizagem significativa, não existe a relação entre 

os conhecimentos prévios com o novo conhecimento, verifica-se que ocorreu uma 

aprendizagem mecânica. Para Moreira (2012 a) a aprendizagem mecânica contrasta-

se com a aprendizagem significativa, pois as novas informações com pouca ou 

nenhuma relação com conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva. Nesse 

caso, o novo conhecimento é armazenado de maneira arbitrária: não há interação 

entre a nova informação e aquela já armazenada, dificultando assim, a retenção. 

 Quando a aprendizagem é mecânica, o estudante não reorganiza e não 

constrói novos conhecimentos, pelo contrário, acaba literalmente decorando o que 

precisa para simplesmente reescrever nas avaliações com o único objetivo de ser 

aprovado. Quando este estudante estiver diante de outros contextos, embora 

necessite dos mesmos conhecimentos, não conseguirá relacionar e resolver as 

situações propostas. A aprendizagem mecânica não tem significado, é puramente 

memorística, serve apenas para as avaliações e é esquecida logo após. É a conhecida 

decoreba, tão utilizada pelos alunos e muitas vezes incentivada pela escola 

(MOREIRA, 2011). O autor destaca, no entanto, que a aprendizagem  a aprendizagem 

mecânica e a aprendizagem significativa não representam uma dicotomia, mas estão 

ao longo de um mesmo contínuo, uma pode levar a outra. 

 Infelizmente não é possível mudar rapidamente a maneira de aprender. Para 

que isso ocorra, vindo de alunos acostumados com uma aprendizagem mecânica e 
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visando a aprendizagem significativa é importante que existam subsunçores 

adequados, uma predisposição do aluno para aprender, materiais potencialmente 

significativos e a mediação do professor. Se não houver todos esses fatores, 

certamente predominará a aprendizagem mecânica. Além disso, Moreira (2011) 

observa que a aprendizagem significativa é progressiva e não imediata e o processo 

de transição pode ser bastante longo. Também precisa envolver uma negociação de 

significados entre discente e docente, sendo que as situações problemas darão 

sentido aos conceitos. 

 Na maioria dos casos, o conhecimento prévio ajuda na aprendizagem de novos 

conhecimentos, pois permite dar significado, enriquecer e elaborar melhor o que o 

aluno já sabe. Moreira (2011) acrescenta que em determinadas situações pode 

ocorrer o contrário: há casos em que o conhecimento prévio pode ser bloqueador e 

funcionar como um obstáculo para a aprendizagem. O autor também chama a atenção 

para o fato de que a aprendizagem significativa não é sinônim

sujeito atribui significados a um dado conhecimento, ancorando-o interativamente em 

conhecimentos prévios. 

 

2.3 A Diferenciação progressiva e a reconciliação integradora 

 

 A estrutura cognitiva, considerada como uma estrutura de subsunçores 

hierarquicamente organizados é caracterizada por processos facilitadores dessa 

aprendizagem. Ausubel (2003) denomina esses processos como: diferenciação 

progressiva e reconciliação integradora. 

 Dentro da diferenciação progressiva o que é mais relevante deve ser trabalhado 

desde o início e em seguida aplicado em exemplos, exercícios e situações problemas. 

Por outro lado, a reconciliação integradora possibilitará que o estudante consiga 

relacionar conceitos e proposições, verificando diferenças e semelhanças. 

 

A reconciliação integradora é um processo de atribuição de novos 
significados a um dado subsunçor (um conceito ou uma proposição, por 
exemplo) resultante da sucessiva utilização desse subsunçor para dar 
significado a novos conhecimentos. A reconciliação integradora é um 
processo de dinâmica da estrutura cognitiva, simultâneo ao da diferenciação 
progressiva, que consiste em eliminar diferenças aparentes, resolver 
inconsistências, integrar significados, fazer superordenação. Quando 
aprendemos de maneira significativa temos que progressivamente diferenciar 
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significados dos novos conhecimentos adquiridos a fim de perceber 
diferenças entre eles, mas é preciso também proceder a reconciliação 
integradora. Se apenas diferenciarmos cada vez mais os significados, 
acabaremos por perceber tudo diferente. Se somente integrarmos os 
significados indefinidamente, terminaremos percebendo tudo igual 
(MOREIRA, 2011, p. 22). 

 

 Aplicando esses processos em sala de aula, o professor deveria começar um 

novo conteúdo com os aspectos mais gerais, ou seja, organizadores do conteúdo e 

imediatamente aplicar em exemplos e trabalhá-los em situações problema. O que se 

observa no cotidiano da sala de aula e nos livros didáticos não promove a 

diferenciação progressiva e a reconciliação integradora. A organização é linear e 

cronológica, começando do mais simples para depois chegar ao conhecimento mais 

complexo. Para Moreira (2011) é uma organização lógica, não psicológica. Do ponto 

de vista cognitivo, a aprendizagem significativa será facilitada se o aprendiz tiver uma 

visão inicial do todo, do que é importante, para, então, diferenciar e reconciliar 

significados, critérios, propriedades, categorias etc. 

 Além da diferenciação progressiva, da reconciliação integradora e dos 

organizadores prévios, Ausubel (2003) também recomendava o uso dos princípios da 

organização sequencial, na qual o conteúdo é apresentado com uma sequencia de 

tópicos onde cada conteúdo seguinte depende naturalmente do tópico que o 

antecede, o que facilita a organização dos subsunçores por parte do estudante. Outro 

importante princípio citado pelo autor é o da consolidação que tem a ver com o 

domínio dos conhecimentos prévios antes da introdução de novos conhecimentos. 

Esta seria a sequência imediata da teoria: se o conhecimento prévio é a variável que 

mais influencia na aquisição significativa de novos conhecimentos, nada mais natural 

do que insistir no conhecimento prévio antes de apresentar novos conhecimentos. 

Além disso, destaca-se que a linguagem é essencial na aprendizagem significativa, 

pois é das palavras que depende a captação e a negociação de significados 

(MOREIRA, 2011). 

 

2.4 O papel do professor 

 

 O papel do professor é outro fator importante que pode possibilitar ou não a 

promoção de uma aprendizagem significativa.  O docente precisa avaliar-se 
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constantemente, já que aprendeu e muitas vezes faz com que os estudantes 

aprendam de maneira mecânica. 

 

No ambiente escolar, essa aprendizagem é conhecida como 

aprendizagem significativa, a escola, na prática, estimula a aprendizagem 
atéria, a 

reproduzem nas provas e a esquecem logo depois (matéria passada, matéria 
esquecida!). Os alunos são treinados para as provas. As melhores escolas são 
as que aprovam mais alunos nas provas regionais, nacionais e internacionais. 
Esse treinamento é para dar respostas corretas. Os estudantes não querem 
explicações, apenas as respostas a serem memorizadas e repetidas nos 
testes. (MOREIRA, 2013 p. 10) 

 

Para isso é necessário desconstruir algumas posturas presentes na prática 

docente. Segundo Santos (2013) o professor deve: 

 1) Parar de dar aulas: pois quando o faz parece estar passando a impressão 

de que o mundo está pronto e acabado. Pelo contrário, é preciso mostrar que tudo 

está em constante construção e o aluno é o personagem principal neste caso. 

 2) O professor precisa parar de dar respostas: aprender é fruto do esforço e 

este esforço precisa ser na busca de uma solução. Se o professor passar informações 

sem que o aluno tenha necessidade delas. A função principal do docente é gerar 

questionamentos, dúvidas e criar necessidades e não apresentar respostas. 

 3) Procurar novas formas de desafiar os alunos. 

 4) Buscar a aprendizagem profunda: esta ocorre quando a intenção dos alunos 

é entender o significado do que estudam, relacionando o conteúdo com as 

aprendizagens anteriores e experiências pessoais. 

 5) Parar de dar tantas instruções: isso apenas favorece a dependência dos 

alunos e não a sua autonomia. Faz com que os alunos não se preocupem em 

compreender o problema, mas sim, seguir as instruções do professor. É preciso 

fornecer as informações necessárias, incentivar as decisões coerentes e questionar 

as decisões descabidas. 

 6) Elevar a autoestima do aluno: é possível fazer isso, desde que o professor 

comece a partir do que o aluno já sabe, reforçá-lo e valorizá-lo, é fazê-lo sentir parte 

do processo de aprender e, paralelamente, é elevar a sua autonomia. 

 7) Promover a interação entre os alunos: o docente deve estimular a troca de 

ideias e opiniões, isso estimula a ampliação de conhecimentos e a testagem de 
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hipóteses pessoais. Essas trocas devem ser breves e em pequenos grupos para evitar 

a dispersão e a perda de foco. 

  Todas as pesquisas realizadas levam a entender que a aprendizagem 

significativa preconizada por Ausubel provém da necessidade de organizar e integrar 

os conhecimentos prévios com novos. Para que isso ocorra é necessário haver uma 

mudança nas posturas tanto de quem ensina quanto de quem aprende, a fim de 

ultrapassar as barreiras impostas pela aprendizagem mecânica, impregnada nas 

escolas há tanto tempo. 

 Além de todas as variáveis importantes que devem ser observadas para a 

facilitação da aprendizagem significativa, alguns instrumentos podem contribuir na 

consolidação da aprendizagem significativa em sala de aula. Moreira (2011) afirma 

que uma estratégia importante é o organizador prévio. Outro instrumento associado a 

este tipo de aprendizagem é o mapeamento conceitual que será apresentado e 

analisado no próximo capítulo. 
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3 MAPAS CONCEITUAIS E O SOFTWARE CMAPTOOLS 

 

Aprender significativamente tem sido um grande desafio no processo de ensino 

e aprendizagem. No dia a dia da sala de aula é possível observar a dificuldade que os 

alunos apresentam em estabelecer relações existentes entre os conceitos discutidos 

em uma determinada aula com outros estudados em anos anteriores. Na maioria das 

vezes, os estudantes conseguem apenas repetir o que foi visto em aula, mas não 

conseguem correlacionar conceitos. Dessa forma, os mapas conceituais servem como 

um instrumento capaz de motivar e identificar a construção das relações entre 

conceitos importantes presentes em um determinado conteúdo, além de mostrar as 

dificuldades que alguns alunos apresentam em situações de aprendizagem.  

O cotidiano escolar com alunos do ensino fundamental e médio tem mostrado 

que fazer esquemas e diagramas pode ser uma proposta motivadora, desafiadora e 

organizadora do pensamento. Por esse motivo, esta pesquisa reforça o uso dos 

mapas conceituais em sala de aula. A literatura apresenta diversas características 

relativas aos mapas conceituais e formas de utilização, mas é evidente a existência 

de uma hierarquia na sua elaboração, facilitando o aprendizado e relacionando o 

á uma 

relação entre os conceitos e estes são organizados de acordo com o entendimento de 

quem o construiu, mostrando, em alguns momentos, dificuldades no processo de 

aprendizagem nem sempre observadas durante uma aula onde o aluno não é um 

sujeito ativo na construção do conhecimento. 

 

Os conceitos são, segundo Novak, a partir da perspectivado indivíduo, 
as imagens mentais que provocam em nós as palavras ou signos com os quais 
expressamos regularidades. Essas imagens mentais têm elementos comuns 
em todos os indivíduos e matizes pessoais, isto é, nossos conceitos não são 
exatamente iguais, ainda que utilizemos as mesmas palavras. 
por exemplo, não significa o mesmo para um piloto de fórmula 1 e para um 
ecologista; por isso, em algumas ocasiões, é tão difícil de se entender (PEÑA, 
2005, p.44) 

 

Saber relacionar conceitos é fundamental para a aprendizagem, de modo que 

quando o aprendiz tem pela frente um novo corpo de informações e consegue fazer 

conexões entre esse material que lhe é apresentado e o seu conhecimento prévio em 

assuntos correlatos, ele estará construindo significados pessoais para esta 
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informação. Desse modo, transforma as novas informações em conhecimentos, em 

significados sobre o conteúdo apresentado (TAVARES, 2007). 

Para Novak e Cañas (2010) os mapas conceituais são 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 ou frases de 

ligação, especificam os relacionamentos entre os conceitos. 

 

3.1 Origem dos mapas conceituais 

 

Estudos referentes à utilização de mapas conceituais no contexto educacional 

foram desenvolvidos por Joseph Novak no ano de 1972. O estudo de Novak 

desenvolveu-se dentro de um programa de pesquisa da Universidade de Cornell nos 

Estados Unidos, no qual buscou-se acompanhar e entender as mudanças na maneira 

como as crianças compreendiam a ciência (NOVAK E CAÑAS, 2010). No estudo, as 

crianças eram entrevistadas e os pesquisadores tiveram dificuldades de identificar 

mudanças no entendimento de conceitos, apenas com entrevistas transcritas.  

Toda a pesquisa de Novak fundamentou-se segundo a Teoria da 

Aprendizagem Significativa de David Ausubel que foi realizada no ano de 1963, em 

New York, mas, é importante salientar que Ausubel nunca falou em mapas 

conceituais, seus estudos eram sobre a aprendizagem significativa, ou seja, quando 

há uma interação entre o novo conhecimento adquirido e aquele conhecimento que já 

existia anterior ao novo. Os conhecimentos já existentes servem de base para a nova 

informação que surge, gerando modificações e novos significados.  

Segundo Novak e Cañas (2010), a ideia fundamental da psicologia de Ausubel 

é que a aprendizagem se dá por meio da assimilação de novos conceitos e 

proposições dentro de conceitos preexistentes e sistemas proposicionais já possuídos 

pelo aprendiz. Essa estrutura de conhecimento também pode ser chamada de 

estrutura cognitiva do indivíduo. 

Retornando a pesquisa de Novak, como estas não estavam obtendo êxito com 

as entrevistas transcritas, buscou-se uma nova forma de representar como os 

conceitos eram compreendidos pelas crianças e foi, a partir destes problemas e 

discussões de solução, que surgiu a ideia de se trabalhar com mapas conceituais, que 

posteriormente mostrou-se muito mais do que uma ferramenta para uso em 
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pesquisas, mas, um importante instrumento na construção de uma aprendizagem 

significativa. 

A aprendizagem significativa e os mapas conceituais fazem parte das 

pesquisas de autores como Marco Antônio Moreira do Instituto de Física da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Moreira (2012 a) propôs a utilização de 

mapas conceituais como uma estratégia potencialmente facilitadora de uma 

aprendizagem significativa, pois, para o autor,  são diagramas indicando relações 

entre conceitos, ou entre palavras que utilizamos para representar conceitos. Mapas 

conceituais são diagramas de significados, de relações significativas, de hierarquias 

conceituais, se for o caso. Jamais podem ser confundidos com organogramas ou 

diagramas de fluxo, pois não implicam sequência, temporalidade ou direcionalidade, 

nem hierarquias organizacionais ou de poder.  

Outros autores também reforçam a importância da utilização de mapas 

conceituais na educação e indicam a necessidade de que sejam realizadas e 

apresentadas mais pesquisas sobre o assunto devido a sua grande relevância no 

contexto educacional. Para Costa (2014) a construção dos conceitos utilizando mapas 

conceituais proporciona a organização das ideias de forma que algo não percebido 

antes em termos de conteúdo possa ser visto com clareza. Dessa forma, utilizar este 

recurso faz com que o ensino atinja a sua principal função, o aprendizado. O autor diz 

ainda que, se os mapas conceituais forem mais utilizados, poderão ser úteis para 

desenvolver conceitos, levando em consideração os conhecimentos prévios dos 

alunos. 

A figura 1 a seguir é um exemplo de mapa conceitual contendo algumas 

características dos mesmos. 

Figura 1 - Características de um mapa conceitual 

 
 Fonte: Gattai (2010) 
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Como é possível observar, um mapa conceitual pode ser utilidado em 

diferentes momentos no processo de ensino e aprendizagem sempre organizando 

hierarquicamente od conceitos estudados. 

 
3.2 Formas de utilização dos mapas conceituais 

 

Como o mapeamento conceitual é uma técnica bastante flexível, pode ser 

utilizada em diferentes situações, em todas as disciplinas e com finalidades diversas. 

Dentre estas aplicações, os mapas conceituais podem servir como instrumento de 

análise de currículo, técnica didática, recurso de aprendizagem ou até mesmo como 

um meio de avaliação. Moreira (2011) descreve cada uma das finalidades descritas, 

que serão comentadas a seguir: 

Na utilização como técnica didática, o mapeamento conceitual pode ser feito 

durante uma aula, uma unidade ou em um curso inteiro. Representam estruturas 

concisas do que está sendo ensinado/aprendido e, dessa forma facilita a 

aprendizagem. Porém, é importante observar que a utilização de mapas conceituais 

pelo professor como auxiliar no processo de aprendizagem só deve ser incluída em 

sala de aula quando os alunos já estiverem familiarizados com o assunto. 

Depois que os estudantes aprenderam a se beneficiar da técnica de 

mapeamento conceitual e entenderem suas diversas formas de utilização, estarão 

usando a técnica como um recurso de aprendizagem, seja na revisão de conteúdos 

anteriores a avaliação ou simplesmente para resumir um determinado assunto, e isso 

poderá ser feito em qualquer área do conhecimento. 

Na avaliação da aprendizagem, o professor pode ter uma visão geral da forma 

como os conceitos estão organizados pelo aprendiz. É uma avaliação que busca 

informações sobre os significados e relações significativas entre os conceitos-chave 

da matéria de ensino sob o ponto de vista do aluno, podendo dessa forma intervir 

 

Do mesmo modo, as autoras Marriott e Torres (2015) reafirmam a importância 

da utilização de mapas conceituais em sala de aula como forma de: revelar o 

conhecimento prévio do aluno para desenvolver um determinado tópico; resumir 

conteúdos e fazer anotações de textos, aulas, seminários, apresentações; revisar e 

estudar a matéria e avaliar. Já os professores podem utilizar o mapeamento conceitual 

para: ilustrar o conteúdo desenvolvido em uma aula; também serve para refletir sobre 
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alguns conteúdos de uma determinada disciplina; para representar o conteúdo 

programático com o objetivo de facilitar a visualização dos assuntos trabalhados e 

também para expor o currículo escolar, mostrando a sequência do conteúdo e a forma 

como eles serão desenvolvidos. 

Além das aplicações citadas, Novak e Gowin (1984) acrescentam que o 

mapeamento conceitual é capaz de explorar o que os alunos já sabem, demostrando 

ideias a respeito de um determinado tema; também pode contribuir traçando um 

roteiro para a aprendizagem no momento em que o professor sugere alguns conceitos 

e pede para que os estudantes façam um mapa conceitual individual ou coletivo, 

haverá certamente a busca e a construção do próprio conhecimento por parte dos 

alunos. Os mapas também podem auxiliar na leitura de artigos em jornais ou revistas, 

na elaboração de trabalhos escritos ou exposições orais. Também pode contribuir 

para uma avaliação formativa, na medida em que é possível entender qual estágio da 

aprendizagem está o estudante vendo o seu mapa conceitual, a partir daí o professor 

pode identificar lacunas na aprendizagem e direcionar o estudante para tentar superar 

as dificuldades. 

Complementando a utilização do mapeamento conceitual como instrumento 

avaliativo, Marriott e Torres (2015) sugerem algumas atividades de preencher espaços 

usando mapas conceituais, tais como: 

1) O professor pode construir o mapa conceitual e retira os conceitos mantendo 

as palavras de ligação e pede que os alunos preencham os espaços de modo que 

façam sentido para eles. 

2) O professor cria um mapa e retira um terço dos conceitos. Os conceitos 

removidos são enumerados (A,B,C...) e os espaços em branco também (1,2,3...) para 

facilitar a resposta e a correção. 

 Contudo, se os estudantes forem incentivados a construírem seus mapas, isso 

trará diversas vantagens para a aprendizagem, pois permite que o aluno desenvolva 

a capacidade de pesquisar e selecionar os conceitos essenciais sobre um 

determinado assunto e estabelecer corretamente as relações existentes entre os 

mesmos fará com que a aprendizagem seja significativa, pois, ele será o autor 

principal da construção do seu conhecimento. 
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3.3 Como se constrói um mapa conceitual? 

 

Para a elaboração de um mapa conceitual os professores podem propor o uso 

de lápis e papel com colagens dos conceitos ou utilizar a tecnologia como aliada no 

processo. Existem alguns softwares que possibilitam a construção e o 

compartilhamento dos mapas, o mais sugerido nas pesquisas realizadas é o 

CmapTools, que foi desenvolvido pelo grupo de pesquisa que Novak faz parte e, 

desse modo, se integra a teoria que embasa a técnica de mapeamento conceitual. 

Um estudo mais aprofundado sobre o software será realizado no capítulo a seguir. 

Obviamente, o trabalho com o mapeamento conceitual exige do docente 

interação do assunto e disposição para aprender. Também é necessário que o 

professor realize alguns passos antes de propor a utilização dos mapas conceituais 

em sala de aula, a fim de obter resultados satisfatórios. Sobre isso, Abreu (2011) 

sugere que o professor: analise com antecedência o tema que deseja abordar e 

posteriormente faça a escolha deste tema, também é preciso definir os objetivos 

almejados, fazer a apresentação dos tópicos, distribuí-los em uma sequência 

hierarquizada e fazer uso das interligações necessárias. Também é importante dar 

conhecimento ao aluno daquilo que se espera quando for o momento de construir o 

seu próprio mapa, demonstrando o seu conhecimento sobre determinado assunto em 

momentos de aprendizagem.  

 

A estrutura hierárquica de uma área específica de conhecimento 
também depende do contexto no qual o conhecimento está sendo aplicado 
ou considerado. Consequentemente, o ideal é que mapas conceituais sejam 
elaborados a partir de alguma questão particular que procuramos responder, 
o que denominamos questão focal. O mapa conceitual deve se referir a uma 
situação ou evento que tentamos compreender por meio da organização do 
conhecimento na forma desse mapa, provendo assim o contexto para ele 
(NOVAK; CAÑAS, 2010, s.p.). 

 

Como exposto anteriormente, para a elaboração dos mapas pode-se utilizar 

apenas lápis e papel ou fazer uso de um software. Porém, em ambas as situações o 

importante é que o mapa resultante seja um instrumento capaz de revelar significados 

atribuídos aos conceitos nele apresentados, além de possibilitar a relação entre estes 

conceitos num determinado contexto, conteúdo ou conhecimento. De um modo geral, 

para a construção, o tema principal é registrado no topo através de um conceito e logo 

abaixo são organizados os demais conceitos que tem algum tipo de relação com o 
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assunto principal. Os conceitos sempre são escritos em algum tipo de figura, 

geralmente retângulos ou elipses e estes estarão unidos por meio de uma seta, que 

tem a função de estabelecer a relação entre os elementos conceituais. 

Antes da realização de um mapeamento conceitual, a relação significativa entre 

os conceitos feita pelos estudantes (através de palavras de ligação) pode ser difícil se 

houver uma interpretação superficial do conteúdo ou assunto estudado. Mas, é 

exatamente nesse exercício que o aluno compreende como os conceitos estão 

interligados e qual a sua hierarquia. É também nesse momento que ocorre a 

transformação da informação em conhecimento (MARRIOTT; TORRES, 2015). 

Um mapa conceitual representa a maneira como as relações entre conceitos 

estão organizadas. Para a sua elaboração é necessário selecionar conceitos, 

buscando em textos ou livros, e a utilização da criatividade e de conhecimento para 

que a relação entre os conceitos seja feita corretamente. Para isso, alguns autores 

sugerem passos para a elaboração dos mapas. Inicialmente, serão apresentadas e 

comentadas, as etapas sugeridas por Moreira (2011). 

1. Inicialmente é necessário identificar os conceitos-chave do conteúdo que 

será mapeado e colocá-los em uma lista. Durante esse processo o aluno poderá, se 

necessário, utilizar o caderno ou livro didático como fontes de pesquisa. 

2. Ordenar os conceitos, colocando os mais gerais, mais inclusivos, no topo do 

mapa e, gradualmente, devem ser agregados os demais até completar o diagrama. 

3. Se o mapa se referir a um parágrafo de um texto, o número de conceitos 

ficará limitado ao próprio parágrafo. Se o mapa incorporar o conhecimento de que o 

está construindo, conceitos mais específicos podem ser incluídos no mapa. 

4. Conectar os conceitos com linhas e rotulá-los com uma ou mais palavras-

chave que explicitem a relação entre os conceitos. Os conceitos e as palavras-chave 

devem sugerir uma proposição que expresse o significado da relação. 

5. Setas podem ser usadas para dar sentido a uma relação, porém, não podem 

transformar o mapa em um diagrama de fluxo. 

6. Evitar palavras que apenas indiquem relações triviais entre conceitos. 

Buscar relações horizontais e cruzadas. 

7. O mapa também pode conter exemplos, embaixo dos conceitos 

correspondentes. Geralmente eles aparecem na parte inferior. 

8. Se o mapa ficar mal organizado ou alguns conceitos ou grupos de conceitos 

mal situados, é útil reconstruí-lo. 
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9. Não existe uma única maneira de traçar um mapa conceitual. À medida que 

muda a relação que se atribui entre os conceitos, ou à medida que se aprende algo 

novo, o mapa também muda. Um mapa conceitual reflete a compreensão de quem o 

faz, no momento em que o faz. 

10. Na fase final, é importante compartilhar os mapas construídos com os 

colegas e examinar os deles, questionando a relação entre os conceitos. O mapa 

 

Existem diferentes maneiras de utilizar mapas conceituais, essa metodologia 

pode ser aplicada com alunos de diferentes idades e em qualquer momento de 

aprendizagem, como afirmam Marriott e Torres (2015), alunos do ensino fundamental, 

médio, universitário e até mesmo do jardim de infância (não alfabetizados) podem 

construir os seus mapas utilizando, por exemplo, a técnica de tempestade de ideias 

onde os alunos falam aleatoriamente palavras que vem a mente sobre um tema 

sugerido pelo professor. Para as autoras essa técnica também pode ser usada com 

alunos maiores no momento em que o professor precisa revisar o conteúdo estudado. 

O professor pode escrever no quadro tudo o que os estudantes falarem durante o 

debate  de ideias e depois disso é proposto: 

1) Selecionar o conceito principal partindo sempre de um termo geral; 

2)  Cada aluno lista os 10 primeiros conceitos que lhe vierem a mente e que 

tem alguma associação com o conceito principal e desenham um retângulo em torno 

dos conceitos; 

3)  Fazer o agrupamento dos conceitos de acordo com os sub temas de modo 

que faça sentido para eles. 

sendo que o primeiro deve ser colocado no topo; 

5) Conectar os conceitos através de uma linha e nesta deverá aparecer uma 

palavra ou frase de ligação para estabelecer uma relação entre eles; 

6) O professor deve dar tempo suficiente para que os alunos consigam 

expressar os seus pensamentos e relacionem os conceitos significativamente. Outros 

conceitos poderão ser incluídos à medida que vão sendo lembrados. Reforçar a 

importância da hierarquia entre os conceitos e às ligações cruzadas; 

7) É essencial que o professor acompanhe a construção, ofereça apoio mas 

não direcione, pois o mapa conceitual é a representação de quem o cria porém, as 
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relações devem estar corretas cientificamente. Lembrar também que não existe 

 

8) Colocar os alunos em grupos de 3 alunos para que possam apresentar seus 

mapas. Nesse momento é importante chamar atenção para as ligações apropriadas 

entre os conceitos e a diversidade de mapas que podem ser criados a partir de um 

único tema. 

Durante todo o processo de elaboração dos mapas conceituais é muito 

importante o acompanhamento do professor, pois ele poderá notar se o aluno deixou 

de incluir algum conceito e isso  pode ter acontecido por vários motivos como: Não ter 

considerado a informação importante; não ter compreendido tal conceito/ informação;  

por pressa, cansaço ou dificuldade de encontrar a palavra de ligação que a ligaria a 

um outro conceito (MARRIOTT; TORRES, 2015). 

Após conclusão dos mapas é imprescindível que seja feita a avaliação dos 

mesmos e neste momento o professor deve questionar a não inclusão de 

determinados conceitos, a fim de diagnosticar o nível de compreensão e as 

necessidades do aluno. 

Novamente Novak (apud MARRIOT; TORRES, 2015), traz como outra 

alternativa a construção de um mapa baseado em uma lista de conceitos, com uma 

lista de proposições (conceito + palavra de ligação + conceito) fornecida pelo 

professor. A partir disso, o professor pode sugerir que os alunos acrescentem mais 

vinte conceitos próprios à lista fornecida pelo professor, para promover a 

aprendizagem significativa. 

Após a construção e possíveis análises e ajustes ao mapa construído, é 

importante que o professor proponha a apresentação por parte de quem os construiu, 

para que possa ficar evidente o nível das relações que o estudante estabelece entre 

os conceitos. A apresentação também fará com que o estudante exponha as suas 

ideias aos colegas, podendo haver uma troca de conhecimentos muito pertinente à 

aprendizagem. Mapas conceituais devem ser explicados por quem os faz, pois neste 

momento a pessoa externaliza significados. Reside aí o maior valor de um mapa 

conceitual segundo Moreira (2012 b). 
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3.4 Os Tipos de mapas conceituais 

 

Nos próximos parágrafos serão apresentados e discutidos alguns tipos de 

mapas conceituais, analisando vantagens e desvantagens de cada um deles. 

Para Tavares (2007), existe uma grande variedade de tipos de mapas 

disponíveis, que foram imaginados e construídos pelas mais diversas razões. Alguns 

são preferidos pela facilidade de elaboração (tipo aranha) pela clareza que explicita 

processos (tipo fluxograma), pela ênfase no produto que descreve, ou pela hierarquia 

conceitual que apresenta. Apesar dos variados mapas existentes, é importante 

salientar que o único capaz de explicitamente utilizar uma teoria cognitiva durante o 

processo de elaboração é o mapa hierárquico que será possível observar a seguir. 

Mapa do tipo teia de aranha: para se construir deve-se partir de um conceito 

central, localizado no centro do mapa, sendo que os demais conceitos  devem ser 

colocados partindo do conceito central e, cada vez mais, afastados do meio. 

 

Figura 2 - Mapa do tipo teia de aranha 

 

       Fonte: Tavares (2007) 

 

Como é possível observar este tipo de mapa é fácil de estruturar, pois todas as 

informações apresentadas estão em torno de um único tema central. Uma 

desvantagem encontrada é a falta de relação entre os conceitos, não havendo a 

opinião do autor sobre a importância relativa entre os vários conceitos e o conceito 

localizado no centro. 



41

Mapa conceitual do tipo fluxograma: é construído para mostrar um 

determinado procedimento passo a passo, apresentando início e fim. 

 

Figura 3 - Mapa do tipo fluxograma 

 
    Fonte:  Tavares (2007) 

 

Uma vantagem desse tipo de mapa é a facilidade de ler, pois as informações 

estão apresentadas de uma maneira lógica e organizada. Uma desvantagem 

observada é que um mapa conceitual como este é construído para explicitar um 

processo, sem a preocupação de explicar determinado tema. Não existe a 

preocupação em facilitar a compreensão do processo, mas otimizar a sua execução. 

Mapa conceitual tipo sistema: entrada e saída: As informações são 

organizadas de um modo semelhante ao fluxograma, mas com uma única entrada e 

saída. 

 

 

 

 

 

 

 

 



42

Figura 4 - Mapa do tipo sistema: entrada e saída 

 

Fonte: Tavares (2007) 

 

Observam-se várias relações entre os conceitos. Pode tornar-se difícil de ler 

devido ao grande número de relações entre os conceitos. É mais difícil de utilizar no 

processo educacional, mais adequado para explicar processos que impliquem em 

entrada e saída. 

Mapa conceitual tipo hierárquico: A sua construção começa pela parte 

superior, e as informações são apresentadas numa ordem descendente de 

importância. É utilizado para dizer algo sobre um procedimento. 
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Figura 5 - Mapa conceitual do tipo hierárquico 

 
   Fonte: Tavares (2007) 

 

O que se pode analisar nesse tipo de mapa é que existe uma inter-relação entre 

os conceitos e é mais adequado a compreensão humana, sendo que os conceitos 

mais importantes estão em destaque. Porém, a sua construção é mais difícil, porque 

expõe o entendimento do autor sobre o assunto. Fica evidente a clareza do autor 

sobre o assunto quando da sua construção. 

Neste capitulo foi possível observar que a utilização de mapas conceituais pode 

contribuir positivamente no processo de ensino e em momentos diversos da 

aprendizagem, num contexto que evidencia o aluno como construtor e organizador do 

conhecimento. Também pode-se afirmar que quando um estudante entende e utiliza 

corretamente a técnica de mapeamento conceitual, poderá valer-se deste recurso em 

diferentes áreas do conhecimento.  
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3.5 O software Cmaptools 

 

Após um estudo detalhado referente aos mapas conceituais e a Teoria da 

Aprendizagem Significativa, que fundamenta o mapeamento conceitual, buscou-se 

uma ferramenta capaz de colocar em prática os conhecimentos adquiridos. Sabe-se 

que para elaborar um mapa conceitual pode ser utilizado apenas lápis e papel, porém, 

na sociedade em transformação onde vivemos e diante da realidade em que se 

encontram os estudantes, é importante que o professor repense constantemente a 

sua prática pedagógica e procure incluir as TIC´s na sala de aula. 

O professor e a escola precisam se reinventar se desejarem sobreviver como 

instituição social na atualidade. Para Serafim e Sousa (2011) é essencial que o 

professor se aproprie de gama de saberes advindos com a presença das tecnologias 

digitais da informação e da comunicação, para que estes possam ser sistematizados 

em sua prática pedagógica. Porém, a autora lembra que a utilização e mediação que 

o docente faz entre a sua prática pedagógica e o computador depende de como ele 

entende esse processo de transformação e de como se vê diante desta realidade. O 

docente precisa avaliar se o uso da tecnologia pode ser algo benéfico e favorável ao 

seu trabalho ou se é uma ameaça a ponto de se sentir acuado com as mudanças. 

Após conhecer algumas ferramentas para elaborar mapas conceituais, optou-

se pelo software CmapTools, de fácil utilização e também por estar disponibilizada 

gratuitamente, na internet, para fins de pesquisa e uso acadêmico. Outro fator que 

influenciou na escolha da ferramenta é que, além de dedicar-se exclusivamente à 

construção de mapas conceituais, ele vem sendo implementado pelo IHMC (Institute 

for Human and Machine Cognition) e foi desenvolvido por uma equipe de 

pesquisadores ligados a Novak, um dos idealizadores do trabalho com os mapas 

conceituais, por isso acredita-se ter a credibilidade necessária para a sua utilização 

neste trabalho. As autoras Marriot e Torres (2015) reforçam o uso do software, 

afirmando que a cada nova versão, mais recursos são criados e disponibilizados tendo 

por base os estudos de Novak e de pesquisadores comprometidos com os princípios 

da aprendizagem significativa e da construção do conhecimento. 

No mapa da figura 6 é possível observar um mapa que apresenta alguns 

recursos  disponíveis ao utilizar o software. 
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 Figura 6 - Recursos do CmapTools 

 
Fonte: Marriot e Torres (2015) 

 

Por meio deste mapa é possível observar que existem muitos recursos 

utilizando-se o software Cmaptools. Além de recursos básicos como mudar o plano 

de fundo ou a letra também é possível realizar pesquisas em mapas publicados em 

sites e na internet.  

A seguir serão apresentados os principais recursos do software e um passo a 

passo de como utilizá-los. 

 

3.5.1 Instalação do software Cmaptools 

 

O software é de fácil instalação, basta entrar na página 

http://cmap.ihmc.us/download/  e clicar no ícone para obter a última versão. Como é 

um software livre, é só preencher os dados que são solicitados e o download é 

autorizado, como representado na figura 7. 
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Figura 7 - Instalação do CmapTools 

 
Fonte: IHMC 

   

  Em seguida é necessário selecionar o arquivo gerado para instalação do 

, conforme a figura 8. 

 

Figura 8 - Concluindo a instalação 

 
 Fonte: IHMC 
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Será instalado de maneira rápida, quase que automaticamente aceitando as 

condições do contrato de uso do software e os passos, confirmando com um clique 

 

Na imagem da figura 9 é possível visualizar a interface do software. 

 

Figura 9 - Interface inicial 

 
Fonte: CmapTools 

 

3.5.2  Elaborando um  mapa conceitual utilizando o software 

 

, conforme representado na figura 10. 

 

Figura 10- Elaborando um mapa conceitual 

 
Fonte: CmapTools 
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Em seguida abrirá uma nova janela onde será possível construir o novo mapa, 

demonstrado na figura 11. 

 

Figura 11 - Janela de construção de um mapa conceitual 

 
Fonte: CmapTools 

 

Conforme a figura 12, com a nova janela aberta, basta clicar duas vezes com o 

botão esquerdo do mouse em qualquer lugar da tela  para inserir a primeira caixa 

conceitual. 

 

Figura 12 - Iniciando um mapa conceitual 

 

Fonte: CmapTools 
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Na caixa destinada ao texto deve-se digitar o nome do conceito, sendo esta a 

primeira palavra, a principal, a que dará a opção para começar a ligação com novos 

conceitos. 

Para acrescentar um novo conceito é necessário selecionar a palavra (ou 

conceito) inicial  e clicar nas setas, levando-as para o sentido desejado. Ao fazer isto, 

além do espaço para o novo conceito, também será aberto um espaço para ser escrita 

a palavra de ligação, fundamental em um mapa de conceitos, como na figura 13. 

 

Figura 13 - Inserindo uma palavra de ligação 

 

  Fonte: CmapTools 

 

A partir de um conceito inicial é possível criar quantos conceitos forem 

necessários à construção do mapa. 

Se, a partir da palavra de ligação for preciso acrescentar novas ramificações 

ao mapa, conforme a figura 14, também deve-se clicar e levar as setas ao local 

desejado. 

 

Figura 14 - Acrescentando outros conceitos 

 
Fonte: CmapTools 
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É muito fácil alterar a posição de qualquer elemento que esteja no mapa 

conceitual. Isso é importante para distribuir melhor o mapa. Basta posicionar o cursor 

do mouse sobre o elemento escolhido e manter pressionado o botão esquerdo para 

deslocar o cursor até o local desejado. Esse procedimento pode ser feito em todos os 

elementos do mapa, tanto nos conceitos quanto nas palavras ou frases de ligação. 

 

Figura 15 -  Barra de ferramentas 

 
   Fonte: CmapTools 

 

É importante lembrar que se a barra de ferramentas não estiver disponível na 

tela é só clicar na aba superior em Janela e em seguida Exibir estilos, conforme a 

figura 16. 

 

Figura 16 - Inserindo a barra de ferramentas 

 

Fonte: CmapTools 

 

No CmapTools, além de elaborar mapas conceituais com muita facilidade, 

também é possível melhorar e personalizar a sua aparência. Ao clicar com o botão 
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direito sobre um elemento do mapa aparece a opção Formatar estilo contendo quatro 

subitens: Fonte, Objeto, Linha e Cmap, representado na figura 17. 

 

Figura 17 - Personalizando um mapa conceitual 

 

 Fonte: CmapTools 

 

Clicando na aba Fonte, surgirão recursos para definir tipo e tamanho de letra, 

cores, estilos, alinhamento e margem. Se houver a necessidade de inserir algum 

caractere matemático, o software também oferece diversas possibilidades, incluindo 

símbolos, frações entre outros, conforme figura 18. 

 

Figura 18 - Utilizando a aba Fonte 

 
 Fonte: CmapTools 

 

Como mostra a figura 19, ao escolher a aba Objeto, aparecem recursos que 

permitem definir a forma dos conceitos, a cor, cor da sombra e o alinhamento. Nesta 

opção também é possível acrescentar uma imagem de fundo do objeto. 
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Figura 19 - Utilizando a aba objeto 

 
 Fonte: CmapTools 

 

A aba linha, oferece recursos para definir o estilo das linhas, a espessura, o 

formato e também a sua cor. Além disso, também é possível escolher a direção da 

conexão, colocar ou retirar as pontas das setas, sendo representada na figura 20. 

 

Figura 20 - Utilizando a aba linha 

 
 Fonte: CmapTools 

 

Na figura 21, a opção Cmap possibilita definir a características do mapa 

conceitual que foi ou será construído. Também é possível escolher o plano de fundo 

do mapa e inserir imagem no mesmo. 
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Figura 21 - Aba Cmap 

 
  Fonte: CmapTools 

 

Dependendo do conteúdo do mapa elaborado, o software oferece a opção de 

inserir um plano de fundo mais adequado ao tema abordado. Para isso é preciso ir até 

o menu Formatar, escolher a opção Plano de fundo e em seguida clicar em Adicionar. 

Abrirá uma nova janela que permitirá escolher o arquivo de imagem desejado, 

demonstrado na figura 22. 

 

Figura 22 - Formatando o plano de fundo 

 
 Fonte: CmapTools 

 

3.5.3 Salvando um mapa conceitual 

 

Quando for necessário salvar o mapa conceitual elaborado, basta clicar em 

Arquivo na barra do menu superior e depois em Salvar mapa conceitual. É importante 
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lembrar da necessidade de salvar periodicamente o mapa para evitar a perda de 

dados, segundo a figura 23.  

 

Figura 23 - Salvando um mapa conceitual 

 
 Fonte: CmapTools 

 

Na janela da figura 24 que abrirá, basta dar um nome ao mapa, outras 

informações que aparecerão são opcionais. 

 

Figura 24 - Terminando de salvar um arquivo 

 
 Fonte: CmapTools 

 

3.5.4 Inserindo figuras dentro dos retângulos de conceitos 

 

Para tornar o mapa conceitual mais atrativo e rico em informações, é possível 

inserir figuras dentro de um retângulo de conceitos. Antes disso, é necessário incluir 

a imagem na tela de visualização dos mapas (a primeira que aparece quando o 
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Cmaptools é aberto). Para que isso ocorra, basta clicar em Arquivos conforme a figura 

25, e depois Adicionar recursos em seguida se localiza o arquivo da imagem e deve-

se clicar em Adicionar à lista e Ok. 

 

Figura 25 - Adicionando recursos 

 
 Fonte: CmapTools 

 

A figura adicionada foi inserida na janela de visualização e depois disso será 

possível inserir a imagem dentro da caixa do conceito. 

 

Figura 26 - Adicionando figuras na janela de visualização 

 
 Fonte: CmapTools 

 

          Pode-se perceber que na figura 27, a imagem foi inserida com sucesso. 
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Figura 27 - Imagem inserida na janela de visualização 

 
 Fonte: CmapTools 
 

Inicialmente deve-se clicar com o botão direito do mouse selecionando a caixa 

onde ficará a figura. Depois, clicar na aba estilos e em seguida em imagem de 

fundo.Também aparecerão opções de ajustes para que a figura se encaixe 

perfeitamente no retângulo escolhido, como demosntrado na figura 28. 

 

Figura 28 - Inserindo imagem na caixa de conceitos 

 
Fonte: CmapTools 

 

Após esta demonstração do manuseio do software CmapTools, pode-se 

entender porque os estudantes não apresentaram dificuldades na sua utilização. Com 

ele, além das facilidades de elaboração de mapas conceituais também é possível 
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verificar que a ferramenta proporciona a possibilidade de reestruturar o mapa em 

qualquer momento da sua construção, de acordo com a evolução dos conhecimentos 

de quem os elaborou, buscando melhorar a sua apresentação. No capítulo a seguir 

serão apresentados os resultados do estudo, baseados no trabalho realizado com os 

estudantes do ensino fundamental e médio. 
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4 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

O estudo foi desenvolvido com duas turmas: uma do nono ano do ensino 

fundamental e outra do terceiro ano de ensino médio, sendo 13 alunos do nono ano e 

19 do terceiro, mediante a consentimento dos responsáveis (apêndices A e B) e 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (anexo A). Nas duas turmas a 

pesquisadora atuava como professora titular, o que foi favorável para o 

desenvolvimento da pesquisa e autorização do estabelecimento de ensino (anexo B). 

Os estudantes conheciam de modo superficial os mapas conceituais, pois já haviam 

sido utilizados como forma de revisão do conteúdo nos momentos que antecediam as 

avaliações. As respectivas turmas foram escolhidas por apresentarem uma 

quantidade considerável de conteúdos envolvendo a geometria. A pesquisa foi 

colocada em prática durante as aulas de matemática, com quatro períodos semanais 

de quarenta e cinco minutos no ensino médio e cinco períodos no fundamental e teve 

um total de quatro semanas de duração. 

 No ensino fundamental e médio houve a mesma sequência de atividades. Após 

o término dos conteúdos os estudantes realizaram uma avaliação, por meio de prova 

escrita,  

ocorre a aprendizagem significativa e a construção dos mapas conceituais. Na 

sequência os alunos elaboraram os mapas conceituais e posteriormente foi aplicada 

uma nova avaliação individual afim de verificar se houve ou não uma possível melhora 

na aprendizagem (apêndice C e D). Todo esse processo será detalhado na sequência 

deste capítulo. 

 Apesar de ter um total de 32 alunos como participantes ativos da pesquisa, para 

análise e discussão dos resultados foram escolhidos 9 mapas conceituais: 4 do nono 

ano e 5 do terceiro ano, por representar de maneiras diferentes o mesmo conteúdo.  

Como descrito no início do capítulo, nas duas turmas participantes, inicialmente 

foi cumprido o plano de trabalho no que se refere aos conteúdos da geometria e logo 

após foi realizada uma avaliação como acorre normalmente durante as aulas. Os 

conteúdos estudados e posteriormente avaliados em cada turma, estão descritos a 

seguir: no nono ano do ensino fundamental foram abordados: segmentos 

proporcionais, Teorema de Tales, figuras semelhantes, relações métricas no triângulo 

retângulo, razões trigonométricas, lei dos senos e lei dos cossenos. Já no terceiro ano 
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do ensino médio foram abordados conteúdos que envolvem toda a Geometria 

Espacial: prismas, paralelepípedo, cubo, pirâmides, cone, cilindro e esfera. 

Para dar início à proposta de trabalho ocorreu uma oficina sobre a utilização 

dos mapas conceituais em sala de aula, abordando a sua origem e a relação existente 

com a aprendizagem significativa, que fundamenta a metodologia. Tudo o que foi 

apresentado teve o embasamento de uma ampla bibliografia que explica a Teoria da 

Aprendizagem Significativa e os Mapas Conceituais.  

 Após entender o que é e como ocorre este tipo de aprendizagem, os estudantes 

tiveram contato com o mapeamento conceitual por meio de exemplos e suas diversas 

formas de utilização.  

  Depois de se familiarizarem com a metodologia, propôs-se a construção de 

mapas envolvendo conteúdos de geometria já estudados e que estavam na relação 

do que é estudado no 9º e 3º ano. Inicialmente a elaboração aconteceu utilizando 

cartazes e em seguida o software CmapTools foi apresentado para facilitar no 

processo e mostrar que a tecnologia pode auxiliar no processo de ensino 

aprendizagem. D'Ambrosio (2002) considera que a Matemática é sem dúvida uma das 

matérias mais temidas pelos alunos, e que a utilização das tecnologias e da 

informática nas aulas pode ser um excelente meio para a construção do 

conhecimento, como também uma fonte metodológica para ajudar no processo de 

ensino e aprendizagem, além de auxiliar no desenvolvimento da autonomia dos 

alunos. 

 Durante as aulas os estudantes demostraram interesse com relação ao 

conteúdo do qual alguns já tinham algum conhecimento, porque como exposto, a 

pesquisadora atuava como regente da turma e havia trabalhado, superficialmente, em 

anos anteriores, com diferentes conteúdos. Foi possível observar que os alunos 

questionavam sempre que necessário e sentiram-se motivados quando entenderam 

sobre como ocorre a aprendizagem significativa, fazendo relações como o seu modo 

de aprender e buscando alternativas de elaborar mapas conceituais em diferentes 

momentos de estudo. A possibilidade de beneficiar-se da metodologia usando-a em 

outras disciplinas como Física e História também ficou evidente ouvindo os relatos dos 

alunos.  

  Quando os estudantes começaram a elaborar o seu primeiro mapa, 

inicialmente em grupos de três pessoas, foi incentivada a consulta de livros e internet. 

Logo foi possível observar que com o surgimento de novos conceitos e palavras ou 
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frases de ligação, outros conceitos surgiam e consequentemente o mapa tomava 

forma ficando cada vez maior, ultrapassando uma folha de ofício e depois uma 

cartolina. Nesse momento houve a necessidade de antecipar a utilização do software 

CmapTools para facilitar o processo de construção. 

 Como o CmapTools é fácil de ser manuseado, não foi difícil fazer com que os 

estudantes se sentissem a vontade ao utilizá-lo. A dificuldade encontrada por outro 

lado, foi perceber que a escola não possuía computadores para todos os alunos. 

Nesse momento propôs-se que alguns trouxessem para a aula seguinte o seu 

notebook e foi isso que fizeram, passando a trabalhar em duplas. Foi utilizada uma 

versão portátil do software que facilitou a sua instalação. 

 Depois da primeira elaboração dos mapas conceituais, alguns no papel e outros 

já fazendo uso do software, houve um momento de apresentação dos mapas. Foi uma 

oportunidade importante para analisar se os estudantes entenderam como se constrói 

um mapa conceitual. Além disso, durante a apresentação, os alunos observavam que 

era possível ou necessário trocar palavras de ligação ou ligar de maneira diferente os 

conceitos de modo que facilitasse a compreensão. Também surgiram sugestões de 

colegas e algumas vezes questionamentos da professora que auxiliaram na 

elaboração. Foram momentos de integração da turma e principalmente uma notável 

troca de conhecimentos. Essas vivências vão ao encontro das concepções de Moreira 

(2011), que acredita que o mapa conceitual é um bom instrumento para compartilhar, 

 

 Momentos como estes são fundamentais para que o professor perceba quais 

as dificuldades que os estudantes estão tendo em relação ao conteúdo e possa, dessa 

forma, contribuir de forma objetiva no preenchimento de possíveis lacunas na 

aprendizagem. Ao explicar um mapa conceitual a pessoa externaliza significados 

(MOREIRA, 2011).  

Além da realização das avaliações e elaboração dos mapas, para contribuir no 

levantamento de dados da pesquisa, aplicou-se também um questionário (Apêndice 

E) contendo seis questões objetivas a fim de verificar se o trabalho com os mapas 

conceituais influenciou positivamente na aprendizagem e também analisou a 

satisfação dos alunos ao utilizar o software CmapTools.  
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4.1 Análise e discussão dos mapas elaborados pelo ensino fundamental 

 

O processo de elaboração de um mapa conceitual bem como suas 

características pode variar muito de uma pessoa para a outra dependendo do nível de 

conhecimento sobre um determinando assunto e também pode mudar 

constantemente. As observações em sala de aula mostraram que o software 

CmapTools foi facilmente utilizado por todos os estudantes, inclusive aqueles que não 

tem muito contato com as Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC´s). 

Infelizmente na escola onde ocorreu a pesquisa, as instalações do laboratório de 

informática são precárias e foi preciso contar com a utilização de notebooks dos 

alunos.  

Deve-se salientar que a seleção dos mapas não foi uma busca pelos melhores 

ou piores, ela apenas possibilitou que fossem analisadas diferentes representações 

conceituais de um mesmo conteúdo, alguns do nono ano do ensino fundamental e 

outros do terceiro ano do ensino médio. Outra observação importante é que em 

nenhum momento da pesquisa os estudantes receberam notas pelos mapas 

construídos. A maior atenção foi dada para a forma como os alunos entenderam e 

relacionaram os conceitos e se houve evidencias de diferenciação progressiva e 

reconciliação integradora. 

Inicialmente serão realizadas as análises dos mapas construídos pelos alunos 

do nono ano. Nesta análise foram apresentados os mapas elaborados pelos 

estudantes, sendo que estes, em sua maioria, sofreram modificações após a 

apresentação, tanto no que se refere às ligações entre conceitos e na maneira visual 

de como foram apresentados. As sugestões partiram de colegas e da professora, 

objetivando uma melhor visualização do conteúdo, porém sempre levando em 

consideração a satisfação e o entendimento de quem elaborou o mapa inicialmente, 

mantendo assim, algumas características iniciais que representam o entendimento de 

quem o construiu.  

Foi sugerido que os alunos elaborassem mapas envolvendo todo o conteúdo 

estudado de geometria, por isso em todos aparece o mesmo conteúdo.  Concordando 

com isso Peña (2005) afirma que utilizar um mapa conceitual como resumo ou 

esquema de conteúdos melhora a compreensão. Observando um mapa elaborado 

pelo aluno, a compreensão ao menos até o nível de estruturação a que tenha 

chegado, está assegurada. Para tornar mais clara a análise dos mapas, inicialmente 
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foram realizadas as observações da elaboração do primeiro mapa, que será chamado 

 Cabe salientar que, de acordo com  

Tavares (2007), não existe um mapa certo ou mapa errado, considerando mapas onde 

os conceitos estão de acordo com o que é aceito pela comunidade cientifica sobre um 

determinado tema. Além disso a comparação dos mapas conceituais construídos em 

diferentes fases do trabalho sobre um tema pode indicar o progresso do aluno (PEÑA, 

2005). 

 

4.1.1 Análise do mapa 1 

 

Ao se analisar o mapa da figura 29, tem-se dificuldades em encontrar qual é o 

conceito principal ou o conteúdo norteador do mapa conceitual. Apesar do conceito 

r não é possível identificá-lo. Percebe-se que o 

aluno se preocupou em apresentar todos os conteúdos juntamente com algumas 

características e as respectivas fórmulas matemáticas. Além disso observa-se que há 

uma hierarquia no mapa, onde conceitos mais gerais se desdobram em conceitos 

menos inclusivos, características da diferenciação progressiva (TAVARES, 2007), na 

parte inferior o aluno considerou necessário deixar espaços para completar com 

alguns exemplos. Houve, no entanto, a falta da reconciliação integrativa, ou seja, o 

estudante não conseguiu perceber nenhuma relação entre conceitos que aparecem 

afastados e em ramos diferentes.  
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Figura 29 - Mapa 1, ensino fundamental inicial 

 

Fonte: Aluno 1, elaborado no CmapTools 

 

Após a apresentação do mapa conceitual para a turma o autor percebeu que 

havia a necessidade de realizar algumas mudanças. Depois de ouvir algumas 

sugestões dos colegas e da professora foram realizadas algumas alterações que 

aparecem no mapa da figura 30.  
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Figura 30 - Mapa 1, ensino fundamental revisado 

Fonte: Aluno 1, elaborado no CmapTools 

 

Nota-

pontilhada) evidenciando um princípio de reconciliação integradora, uma das 

características da aprendizagem significativa. 

 

4.1.2 Análise do mapa 2 

 

O mapa da figura 8 

os demais conceitos ramificam-se ao redor afastando-se do mesmo. Essas 

características são de um mapa do tipo teia de aranha, onde não ficam muito 

evidentes as relações hierárquicas e também não apresenta traços de reconciliação 

integrativa, porém é fácil de estruturar. Tornou-se evidente a preocupação em 

abranger todo o conteúdo estudado, deixando alguns espaços para completar com 

exemplos. Nota-se alguma dificuldade em trabalhar com as fórmulas e caracteres 
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matemáticos, aparecem alguns erros de gramática e há falta de palavras de ligação 

entre conceitos, onde podem ser vistos pontos de interrogação. Durante as oficinas 

de construção dos mapas conceituais, discutiu-se a possibilidade de deixar alguns 

espaços para serem preenchidos no mapa. Alguns estudantes optaram em colocar o 

(2015) que sugerem a construção de mapas conceituais deixando espaços para 

preencher. Isso inclusive pode ser feito pelos professores como atividade de sala de 

aula ou utilizada como técnica avaliativa.  

 

Figura 31 - Mapa 2, ensino fundamental inicial 

Fonte: Aluno 2, elaborado no CmapTools 

 

Apesar de não terem sido utilizadas muitas cores o mapa está claro e o autor 

realizou poucas alterações, como, pode-se ver no mapa 2 revisado da figura 32. 
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Figura 32 -  Mapa 2, ensino fundamental revisado 

 

    Fonte: Aluno 2, elaborado no CmaTools 

 

 A figura 32 apresenta uma característica importante dentro da aprendizagem 

significativa. Pode-se pereceber que o autor relacionou a fórmula do Teorema de 

Pitágoras às relações métricas, já que são relações existentes no triângulo retângulo. 

Ambas aparecem distantes no mapa, sendo assim, um indício de reconciliação 

integradora. 

 

 4.1.3 Análise do mapa 3 

 

 Ao observar o mapa da figura 33 nota-se que o estudante optou em começá-lo 

preocupação em contemplar todo o conteúdo estudado, porém não é fácil de 

identificar o conceito inicial e ao invés de palavras de ligação existem frases, algumas 



67

vezes muito longas. Percebe-se muitos erros de gramática e também repetição de 

expõem as estruturas proposicionais do indivíduo e podem ser empregados para 

verificar as relações equivocadas ou para mostrar quais são os conceitos relevantes 

que não estão presentes (NOVAK; GOWIN, 1988). Também é fácil de perceber que 

houve uma preocupação em colocar exemplos na parte superior e, em alguns casos 

foi deixado espaço para até três exemplos. Como não há fórmulas no mapa conceitual, 

apenas foi deixado espaço para colocá-las, provavelmente quem o construiu não quis 

apropriar-se da ferramenta que contém os caracteres matemáticos, como mostra a 

figura 33. 

 

Figura 33 - Mapa 3, ensino fundamental inicial 

 

  Fonte: Aluno 3, elaborado no CmapTools 
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 Após a apresentação e sugeridas algumas alterações gramaticais e de ligações 

entre conceitos, pode-se comparar como ficou melhor visualmente e mais fácil de 

entender o mapa da figura 34. 

Figura 34 - Mapa 3, ensino fundamental revisado 

 

Fonte: Aluno 3, elaborado no CmapTools 

 

 4.1.4 Análise mapa 4 

 

 No mapa da figura 35, pode-se perceber que os conceitos referem-se aos 

conteúdos de geometria do 9º ano que é o conceito inicial encontrado na parte 

superior esquerda. No momento da apresentação, a aluna percebeu que a palavra de 

do 9º ano como o Teorema de Tales. Também parece confuso destacar com a mesma 

cor conceitos  contendo o nome do conteúdo com outros retângulos onde aparecem 

fórmulas, além da cor utilizada ter prejudicado a nitidez do mapa. O software 

CmapTools possibilita a utilização de cores na construção dos mapas conceituais, 

porém cabe a quem constrói o mapa a escolha da cor adequada tornando a 

apresentação mais conveniente. Neste mapa chama a atenção que a aluna explorou 



69

outros recursos que o software oferece, foram inseridas algumas figuras no lugar dos 

exemplos, ao contrário do que aconteceu nos mapas anteriores onde os estudantes 

optaram em deixar um espaço para ser preenchido depois. Além da correção de 

alguns erros referentes a palavras de ligação e conceitos, também foi sugerido que 

houvesse uma adequação das cores a fim de tornar mais clara a leitura do mapa, 

inclusive para quem o construiu.  

 

Figura 35 - Mapa 4, ensino fundamental inicial 

  Fonte: Aluno 4, elaborado no CmapTools 
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 A linha pontilhada no mapa evidencia a ocorrência de reconciliação integradora, 

como pode ser visto no mapa 4 revisado da figura 36. 

 

Figura 36 - Mapa 4, ensino fundamental revisado 

Fonte: Aluno 4, elaborado no CmapTools 

 

 Na figura 36 observa-se que as cores facilitaram a leitura do mapa, tornando 

possível a distinção dos assuntos abordados. 

 

4.2 Análise e discussão dos mapas elaborados pelos alunos do ensino médio 

  

 No ensino médio a metodologia de trabalho foi um pouco diferente da utilizada 

no ensino fundamental. Após a oficina de mapas conceituais e aprendizagem 

significativa os estudantes construíram os mapas conceituais em grupo e fazendo uso 

de cartolina e canetões seguida de apresentação para a turma. Este trabalho é 
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importante pois, para Peña (2005), a preparação de mapas conceituais por grupos de 

dois ou três estudantes pode cumprir uma útil função social e originar também 

animadas discussões em sala de aula. Durante a apresentação os estudantes 

explicaram os seus mapas e, em alguns momentos surgiram sugestões de colegas e 

da professora. Além disso, na hora de apresentar, quem os construiu observou que 

alguns conceitos não estavam relacionados de maneira adequada ou que o mapa 

nos lembra que ao 

analisar mapas elaborados por estudantes o professor deve levar em consideração 

que o mapa é do aluno e o importante não é se esse mapa está certo ou errado, mas 

sim se ele dá evidências de que o aluno está aprendendo significativamente o 

conteúdo.  

 A seguir estão alguns registros do momento da apresentação de alguns dos 

primeiros mapas construídos pelos alunos do terceiro ano. 

 

Figura 37 - Foto da apresentação de um mapa conceitual do ensino médio 

 
         Fonte: Registros da autora 

 

 A figura 37 mostra as relações e figuras que aparecem quando se estudam os 

prismas. Um mapa conceitual pode ser elaborado apenas com lápis e caneta, porém 

precisará de um tempo maior para sua construção. 
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Figura 38 - Aluno apresentando o seu mapa conceitual 

 

 
     Fonte: Registros da autora 
 

 Através da figura 38 percebe-se que o aluno precisou colar mais de uma folha 

para conseguir eleborar um mapa conceitual que abordasse todo o conteúdo de 

geometria espacial. 

 

Figura 39 - Apresentação do mapa do ensino médio 

 
                                   Fonte: Registros da autora 

  

 A  figura 39 representa o momento da apresentação de um mapa conceitual 

inicial elaborado pelo estudante e algumas sugestões da professora e dos colegas . 

 Na sequência serão apresentados os mapas elaborados pelos estudantes do 

ensino médio e as respectivas análises.  

  

  

 



73

4.2.1 Análise do mapa 1 

 

 Ao observar o mapa 1 da figura 40 é possível perceber que o aluno que o 

construiu preocupou-

também evidenciou os conceitos-chave que são: prismas, paralelepípedo, cubo, 

pirâmides, cone, esfera e cilindro que foram os sólidos geométricos estudados durante 

as aulas. Pode-se constatar que em cada sólido foram relacionadas corretamente as 

fórmulas com a abreviação, por exemplo: At= 6a² que significa a área total do cubo. 

Além das fórmulas utilizadas na resolução de situações problema, também houve a 

preocupação de inserir a figura em três dimensões e a planificação da mesma, o que 

facilita a visualização e consequente diferenciação das mesmas. Ficou evidente que 

o estudante preferiu destacar as fórmulas, colocando-as dentro dos retângulos. 

Apesar de os conceitos mais específicos não estarem colocados sempre abaixo dos 

conceitos mais gerais, o mapa está claro e fácil de entender, lembrando que um mapa 

conceitual não é autoexplicativo. 

 Em todo o mapa percebe-se a presença da diferenciação progressiva onde os 

conceitos vão se organizando obedecendo uma hierarquia. Na parte superior direita 

do mapa surgiram ligações transversais, compreendidas como ligações cruzadas. 

Estas ligações são chamadas de reconciliação integrativa, o que também é um indicio 

da ocorrência de uma aprendizagem significativa. O mesmo é observado do lado 
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Figura 40 - Mapa 1, ensino médio 

 
  Fonte: Aluno 1, elaborado no CmapTools 

 

 4.2.2 Análise do mapa 2 

 

 No  mapa 2 da figura 41 percebe-se que houve uma preocupação por parte do 

estudante de abranger todo o conteúdo estudado. O mapa está claro e é facilmente 

entendido, há evidências de diferenciação progressiva, sendo que os conceitos estão 

organizados hierarquicamente. O aluno preocupou-se em relacionar todas as fórmulas 

que utiliza na resolução de situações problema propostas em aula e não achou 

necessário inserir figuras. O estudante preferiu distinguir os sólidos geométricos e 

suas respectivas fórmulas, mesmo que algumas apareçam repetidamente. Contudo, 

observa-se que nas fórmulas envolvendo as pirâmides, foram colocadas a área lateral 

e a área total em um único retângulo, porém, o mesmo não acontece com os prismas 

onde há a mesma possibilidade.  
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Figura 41 - Mapa 2 ensino médio 

 

Fonte: Aluno 2, elaborado no CmapTools 

  

 Marriott e Torres (2015) esclarecem que as ligações cruzadas são bem vindas 

e devem ser encorajadas pelo professor pois elas mostram criatividade e uso do 

conhecimento prévio. Porém é preciso conhecer e trabalhar por mais tempo para que 

o aluno possa se familiarizar com a técnica de construção dos mapas e começar a 

assimilar o conteúdo significativamente. Só a partir daí será possível ter uma visão 

geral do assunto e observar as relações entre os conceitos de ramificações ou 

hierarquias diferentes e distantes no mapa. Também é possível verificar que houve 

dificuldade em trabalhar com os caracteres matemáticos, principalmente quando 

 o aluno precisa 

trabalhar mais com o mapeamento conceitual para entender como utilizar as palavras 

de ligação, nota- -  
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 4.2.3 Análise do mapa 3 

 

 No mapa 3 da figura 42 percebe-se que o estudante organizou o mapa partindo 

preocupação de acrescentar as respectivas fórmulas e também foram inseridas 

imagens como representação de cada sólido geométrico. 

 

Figura 42 - Mapa 3, ensino médio 

 

 Fonte: Aluno 3, elaborado no CmapTools 

  

 Constatou-

demonstrou que está claro a existência dos principais tipos de pirâmides e prismas 

estudados, variando de acordo com a base: quadrangular, hexagonal, triangular. Este 

conhecimento capaz de diferenciar os sólidos existentes é imprescindível para a 

resolução de atividades, pois, não entendendo as diferenças, certamente haverá 

dificuldades na interpretação do problema quando este envolver cálculos de área da 

base ou área lateral, as quais variam dependendo do sólido em questão. 
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 4.2.4 Análise do mapa 4 

 

 O mapa 4 da figura 43 mostra  que o conceit

está localizado na parte superior e também pode-se ver que cada um dos conceitos 

referentes aos sólidos geométricos e suas respectivas ligações hierárquicas 

aparecem de cores diferentes tornando o mapa visualmente fácil de entender e 

diferenciar as fórmulas utilizadas em cada caso. Nota-se também que a frase de 

- . 

 

Figura 43 - Mapa 4, ensino médio 

 
Fonte: Aluno, elaborado no CmapTools. 

  

 Na figura 43, estão evidentes as ligações hierárquicas mostrando a 

diferenciação progressiva, porém, não existem sinais de reconciliação integradora. 

Isso poderia ser percebido ao relacionar o volume e a área total às mesmas fórmulas, 

não sendo necessário escrevê-las diversas vezes. Sobre isto, Moreira (2011) explica 

que o que o aluno apresenta é o seu mapa e o importante não é se esse mapa está 

certo ou não, mas sim se ele dá evidências de que o aluno está aprendendo 
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significativamente o conteúdo. Lembra ainda a possibilidade de alterações nos mapas, 

pois se a aprendizagem é significativa, a estrutura cognitiva está constantemente se 

reorganizando. 

 

 4.2.5 Análise do mapa 5 

 

 O próximo mapa não foi elaborado abrangendo todo o conteúdo estudado. Foi 

escolhido para mostrar que, em um único mapa conceitual é possível relacionar 

inúmeros conceitos do conteúdo de todo o trimestre, mas também é possível destacar 

uma parte, que pode ser onde o estudante apresenta maiores dificuldades. Nesse  

mapa, houve preocupação apenas com uma parte da geometria espacial: os prismas. 

A elaboração começou na parte superior e foram relacionados vários conceitos que 

envolvem os prismas, representados na figura 44. 

 

Figura 44 - Mapa 5, ensino médio 

 
Fonte: Aluno 5, elaborado no CmapTools 
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Observa-se que os conceitos aparecem interligados corretamente e respeitam 

uma hierarquia, o que confirma a existência de diferenciação progressiva. Optou-se 

em não inserir figuras, porém uma característica interessante é que cores diferentes 

foram utilizadas facilitando a identificação dos principais tipos de prismas existentes: 

triangulares, quadrangulares e hexagonais. Além disso a cor amarela destacou os 

elementos do sólido estudado e a cor rosa está nas respectivas fórmulas. A 

característica mais evidente e que diferencia este mapa dos outros são as linhas 

vermelhas que se cruzam e relacionam conceitos algumas vezes distantes, sendo 

assim a comprovação da ocorrência de reconciliação integradora, que é mais 

complexa, exigindo maior compreensão dos conceitos e suas relações, por este 

motivo vista com menos frequência nos mapas anteriores. 

 

 4.3 Considerações sobre os mapas elaborados 

 

A análise dos mapas demonstra que os estudantes entenderam como se 

elabora um mapa conceitual, pois em todos os mapas, tanto do ensino fundamental 

quanto do ensino médio, foram identificadas as hierarquias entre os conceitos, 

denominada diferenciação progressiva que é um importante indício de aprendizagem 

significativa. 

Certamente puderam ser percebidas algumas dificuldades durante todo o 

processo de construção dos mapas. A principal delas foi a conexão entre os conceitos 

e isso deve-se a um estilo de aprendizagem em que o estudante apenas recebe 

informações e as decora para a avaliação, o que caracteriza uma aprendizagem 

mecânica. Contudo, somente o uso constante da metodologia possibilitará o 

desenvolvimento das habilidades necessárias, visando uma aprendizagem 

significativa. Concordando com isto, Moreira (2011) explica que apesar da Teoria da 

Aprendizagem Significativa existir há muito tempo, ainda não houve apropriação da 

teoria, pois a escola continua fomentando a aprendizagem mecânica em que o 

professor expõe e o aluno copia, memoriza na véspera das provas e nelas reproduz 

conhecimentos e os esquece rapidamente. 

Os mapas também revelaram poucas relações cruzadas, demonstrando a 

dificuldade dos estudantes em representar a reconciliação integradora, somente um 

tempo maior de trabalho facilitaria este tipo de relações. 
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Durante as aulas, constatou-se o envolvimento dos alunos com a nova 

metodologia. Inclusive na parte inicial, onde foi apresentada a fundamentação teórica 

do estudo que é a aprendizagem significativa, todos prestaram muita atenção e faziam 

perguntas sobre o assunto, tentado relacionar à sua forma de aprender. Para auxiliar 

na construção dos mapas, buscavam em livros e no caderno conceitos que poderiam 

ser inseridos. Constantemente procuravam esclarecer as dúvidas com a professora, 

o que demonstrou preocupação com a aprendizagem, diferente da forma passiva com 

que se comportam em uma aula expositiva. Contudo, pode-se afirmar que o uso de 

mapas conceituais proporcionou indícios de Apredizagem Sigificativa. 

 

4.4 Análise dos dados do questionário 

 

Para obter informações acerca do estudo realizado aplicou-se um questionário 

para as duas turmas participantes da pesquisa, após a realização das duas avaliações 

seguida do trabalho com os mapas conceituais e o software CmapTools. Segundo Gil 

(1999) o questionário é uma técnica de investigação que tem como objetivo o 

conhecimento de opiniões, expectativas e situações vivenciadas. Desse modo, serviu 

para coletar as informações necessárias oriundas das respostas dos estudantes sobre 

o uso do software e a elaboração dos mapas conceituais (apêndice E). Foram 

elaboradas seis perguntas fechadas de múltipla escolha onde o aluno poderia 

assinalar uma alternativa. 

A seguir serão apresentadas as respostas às perguntas da turma do terceiro 

ano do ensino médio, composta por dezenove jovens. 

Quando perguntados se os mapas conceituais contribuíram ou não na 

aprendizagem dos conteúdos estudados, os 19 alunos entrevistados responderam 

que sim, sendo uma opinião unânime da turma. Isso reforça a importância do trabalho 

com o mapeamento conceitual. 

A segunda pergunta foi em relação ao modo de elaborar os mapas conceituais. 

Esta referiu-se a construção com lápis e papel ou com a utilização do software 

CmapTools. Foi constatado que 16 alunos responderam preferir elaborar os mapas 

utilizando o software enquanto que os outros 3 optaram pela construção com lápis e 

papel. Diante disso, acredita-se que os alunos que preferem não utilizar o software 

ainda não estão familiarizados com a tecnologia, pois não tem acesso a computadores 
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em suas residências. O uso dos mesmos é restrito à escola e ocorre com pouca 

frequência devido a precariedade do laboratório de informática. 

Na terceira pergunta procurou-se esclarecer se os estudantes gostaram ou não 

de trabalhar no CmapTools e se houve alguma dificuldade durante o manuseio. Dos  

19 entrevistados, 11 revelaram ter dificuldades de trabalhar com o software no início 

mas depois aprenderam e sentiram-se a vontade como o mesmo. Os outros 8 alunos 

disseram ter gostado de manipular o software desde o início.   

Quando perguntados se o rendimento da segunda avaliação melhorou, foi 

menor ou teve o mesmo resultado da primeira, constatou-se que 12 estudantes 

responderam ter melhorado na segunda nota, outros cinco disseram que o resultado 

na segunda avaliação foi menor e 2 revelaram que as notas das duas avaliações foram 

iguais. As duas avaliações tiveram peso 5,0, além disso, deve-se ressaltar que o 

desempenho inferior ocorrido na segunda avaliação para os 5 alunos não apresentou 

grandes variações, sendo que a redução da nota não foi maior do que 0,5 pontos. Já 

nos alunos que obtiveram notas maiores na segunda avaliação houve um aumento de 

até 1,4 pontos (apêndice F).Porém, é preciso ter cautela ao afirmar que somente os 

mapas conceituais foram os responsáveis por melhores resultados, pois na segunda 

avaliação os estudantes tiveram a oportunidade de rever novamente o conteúdo 

estudado, o que pode ter contribuído para elevar a segunda nota. 

A quinta pergunta foi a seguinte: A que você atribui o resultado da segunda 

avaliação? Os 12 alunos que conseguiram melhorar o resultado da segunda avaliação 

responderam que a elaboração dos mapas conceituais auxiliou para ampliar a 

compreensão do conteúdo. Os outros 7 alunos disseram não ter estudado para a 

segunda avaliação. Ressalta-se que dois estudantes, apesar de não terem estudado, 

mantiveram as notas da primeira avaliação. 

A sexta e última pergunta quis averiguar se haveria a possibilidade de construir 

mapas conceituais em conteúdos de outras disciplinas além da matemática e as 

respostas foram as seguintes: 8 concluíram que seria possível utilizar algumas vezes 

e 11 afirmaram que sim, fariam uso do mapeamento conceitual em outras disciplinas. 

O mesmo questionário também foi aplicado para a turma do nono ano do ensino 

fundamental, que após a realização das duas avaliações e da elaboração dos seus 

mapas conceituais respondeu às perguntas da seguinte maneira: 
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Dos 13 alunos que faziam parte da turma, todos responderam à primeira 

pergunta revelando que o trabalho com os mapas conceituais contribuiu positivamente 

na sua aprendizagem. 

Na segunda pergunta referente a elaboração dos mapas, apenas um aluno 

demonstrou preferência por lápis e papel, opinião contrária dos outros 12 alunos que 

disseram preferir o software CmapTools.  

Sobre a experiência de trabalhar com o software, 7 alunos revelaram ter achado 

difícil no início do manuseio mas depois acabaram gostando. Os outros 6 estudantes 

gostaram de trabalhar desde o primeiro contato, demonstrando facilidade de elaborar 

os mapas. Acredita-se, mais uma vez que a falta de contato com computadores pode 

ter provocado uma preocupação e ansiedade inicial, resolvida logo após os primeiros 

contatos com a nova ferramenta. 

O resultado das duas avaliações revelou que a maioria dos alunos, um total de 

9, conseguiram um resultado melhor na segunda avaliação e 3 alunos alcançaram a 

mesma nota em ambas. Um aluno teve um resultado pior mas deve-se considerar, 

neste caso, que a nota da primeira avaliação peso  5,0 foi 4,5 contra 4,4 da segunda 

(apêndice F). 

Ao responder a quinta pergunta: a que você atribui o resultado da segunda 

avaliação? Todos os estudantes disseram que a elaboração dos mapas conceituais 

auxiliou para que compreendessem melhor o assunto estudado, inclusive os alunos 

que obtiveram as mesmas notas nas duas avaliações. 

Na sexta e última pergunta: Caso você tenha gostado da construção dos mapas 

conceituais, existe a possibilidade de construir mapas em outras disciplinas e outros 

conteúdos além da matemática? Dos 13 alunos que responderam às questões, 12 

disseram que sim, utilizariam a metodologia em outras situações de aprendizagem e 

1 aluno respondeu que poderia utilizar algumas vezes.  

Apesar dos estudantes não terem muito conhecimento sobre a metodologia dos 

mapas conceituais e do software CmapTools, de um modo geral, pode-se afirmar, 

diante das respostas analisadas, que os estudantes aprovaram a utilização do 

software na elaboração dos mapas e também houve um reconhecimento quanto a sua 

relevância no processo de ensino e aprendizagem, atuando como um importante 

organizador do conhecimento. 
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4.5 Descrição do produto: blog sobre os mapas conceituais e o ensino de 

geometria 

 

         No decorrer deste estudo ficou evidente a importância da utilização dos mapas 

conceituais como metodologia de trabalho em sala de aula, pois é uma importante 

ferramenta auxiliar do processo de ensino e aprendizagem. Pensando na utilização e 

divulgação deste estudo, propôs-se a construção de um blog intitulado: Aprendendo 

Geometria com Mapas Conceituais. 

É um espaço voltado para professores e alunos interessados no mapeamento 

conceitual e o estudo da Geometria. Além disso professores de diferentes áreas do 

conhecimento poderão conhecer, aprender a elaborar e utilizar os mapas conceituais 

com os seus alunos ou até mesmo dispor do blog no planejamento de uma aula. 

Foram sugeridas formas de utilização, passso a passo de elaboração dos mapas 

conceituais e também elencados os conhecimentos de geometria que devem ser 

aprendidos por turmas do 6º, 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental, de acordo com o 

que indica Dante (2015). 

No blog existem páginas específicas que facilitam a pesquisa. Entre elas, uma 

se destina exclusivamente aos mapas conceituais, onde será possível aprender mais 

sobre a teoria que envolve os mesmos, como elaborá-los e de que forma podem ser 

utilizados. 

Outra página importante tráz informações sobre o software CmapTools, 

possibilitando inclusive acessar um link para download direto do site oficial do IHMC. 

Para facilitar o uso do software, na mesma página estão disponíveis tutoriais que 

ajudarão durante os primeiros manuseios. 

Como o blog foi pensado  visando o ensino de Geometria, também existe uma 

página voltada só para o conhecimento desta importante área da Matemática, fala 

sobre a sua origem e destaca a importância de adquirir habilidades dentro da mesma. 

Para acessar o blog, basta inserir o endereço eletrônico 

https://mapasconceituaisprofcharline.blogspot.com.br/. 
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Figura 45 - Tela inicial do blog 

 
Fonte: Blog: Aprendendo Geometria com Mapas Conceituais 

 

Para cada turma haverá os conteúdos trabalhados, sugestões de mapas 

elaborados como forma de introdução, revisão ou avaliação do conteúdo. Vale 

ressaltar que são algumas sugestões de trabalho, podendo ser adaptadas conforme 

a necessidade do professor e da turma em que serão utilizadas. O blog estará em 

constante atualização, visto que servirá como ferramenta de trabalho diário. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para que o processo de aprendizagem ocorra de maneira satisfatória, é preciso 

que o aluno tenha interesse em aprender e para isso um dos desafios do professor na 

atualidade é buscar novas metodologias que motivem os estudantes, mas, ao mesmo 

tempo, que possibilitem o aprendizado e faça com que sejam feitas as relações 

importantes entre os conceitos, para que um determinado assunto seja aprendido e, 

acima de tudo, adquira algum significado. 

Neste trabalho, procurou-se, por meio de pesquisas bibliográficas, apresentar 

os mapas conceituais como uma estratégia facilitadora do processo de ensino e 

aprendizagem, podendo ser uma ferramenta capaz de auxiliar professores e alunos, 

visando a aprendizagem significativa, além mostrar como podem ser elaborados. O 

trabalho com o mapeamento conceitual, muda a forma como tradicionalmente é 

encarada a aprendizagem, fazendo com que o estudante passe a ser o agente 

principal e ativo durante o processo. Sendo assim, os mapas conceituais passam a 

ser um importante aliado da aprendizagem, podendo ser utilizado em qualquer área 

do conhecimento e em diferentes momentos de aprendizagem. 

Durante a realização deste estudo destacou-se a importância do ensino de 

Geometria no âmbito da disciplina de Matemática e buscou-se com a metodologia dos 

mapas conceituais que está fundamentada na Teoria da Aprendizagem Significativa, 

propiciar o interesse dos estudantes do decorrer das aulas e, principalmente oferecer 

condições favoráveis para a aprendizagem. A realidade tecnológica em que a escola 

está inserida é um desafio constante para os docentes. Diante disso, a pesquisa 

analisou se a elaboração dos mapas conceituais utilizando o software CmapTools 

pode contribuir positivamente com o processo de ensino e aprendizagem de 

Matemática e foi notável a motivação dos estudantes durante as aulas. 

Os mapas conceituais aliados ao software CmapTools não são apenas 

instrumentos capazes de organizar e representar o conhecimento, além disso 

propiciam o surgimento de conhecimentos novos. O estudo mostrou que ao organizar 

hierarquicamente os conceitos e buscando alternativas para isso, o aluno está 

caminhando para uma aprendizagem significativa. 

Após a aplicação do estudo e análise dos resultados, pode-se afirmar que os 

mapas conceituais são um importante recurso e pode ser utilizado em diferentes 



86

momentos, pois colocam o estudante no centro da aprendizagem, fazendo com que 

durante o processo de elaboração de um mapa conceitual consiga organizar e 

relacionar conceitos importantes de um determinado conteúdo, buscando na sua 

estrutura cognitiva os subsunçores necessários que servirão de alicerce para um novo 

conhecimento, deixando de buscar somente decorar fórmulas e conceitos levando a 

sua aprendizagem de mecânica para uma aprendizagem significativa. 

Por meio da análise do questionário e de todo o processo de elaboração dos 

mapas, foi evidente a evolução no desempenho dos estudantes referente aos 

conteúdos de geometria estudados. Além disso, houve uma notável melhora no 

interesse dos estudantes quando tinham que buscar e elaborar conceitos para 

posteriormente apresentar o mapa construído para os colegas. Outro fator positivo 

que pode ser relatado é a troca de conhecimentos entre os alunos e entre alunos e o 

professor, fazendo com que ficassem evidentes possíveis lacunas na aprendizagem 

que, em uma aula tradicional não seriam facilmente observadas. 

Os resultados evidenciaram a importância da utilização do CmapTools durante 

todo o processo, pois o seu manuseio facilita a inclusão ou exclusão de informações 

e possibilita uma distribuição espacial e visualmente adequada dos conceitos. Além 

disso envolve o estudante, trazendo para a sala de aula um recurso utilizado 

diariamente que é a tecnologia. Utilizar os mapas conceituais propicia novas 

experiências educativas que incentivam a reflexão, a busca e a compreensão entre 

conceitos e neste processo, o erro, serve como um importante indicador para orientar 

professores e alunos visando superar dificuldades em determinados momentos da 

aprendizagem. 

Por ter uma infinidade de possibilidades de utilização e conhecendo a sua 

importância, esta pesquisa proporcionou aos estudantes a oportunidade de trabalhar 

com a metodologia dos mapas conceituais juntamente com o software CmapTools em 

outras disciplinas e quando houver necessidade.  

Em decorrência do estudo e para divulgá-lo optou-se pela organização de um 

blog voltado para o ensino de geometria, utilizando os mapas conceituais. No espaço 

existe uma série de materiais de apoio para professores e alunos, contendo um tutorial 

das principais ferramentas do CmapTools, estratégias e dicas de elaboração de 

mapas conceituais além de exemplos de mapas abordando os conteúdos de 

geometria de todo o ensino fundamental. 
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Na busca pela qualidade de ensino e priorizando o processo de ensino e 

aprendizagem, pesquisas e reflexões devem ser realizadas no intuito de procurar 

novas metodologias ou aperfeiçoar as já existentes. Investigar recursos adequados 

facilita a prática pedagógica e pode resultar em uma aprendizagem efetiva e 

prazerosa. 
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APÊNDICE  A: Termo de assentimento 
 

URI- UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS 
MISSÕES/ CAMPUS DE SANTO ÂNGELO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃOEM ENSINO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 
(PPGEnCT) 

 
TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa MAPAS 

CONCEITUAIS E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 
DE GEOMETRIA. O motivo principal que nos leva a pesquisar sobre o tema, são as 
dificuldades na aprendizagem de matemática. O objetivo deste estudo é verificar se a 
construção de mapas conceituais utilizando o software Cmaptools pode contribuir no processo 
de ensino e aprendizagem dos conteúdos de geometria. A pesquisa acontecerá com alunos 
do ensino fundamental e médio, durante as aulas de Matemática e consiste na realização de 
duas avaliações, uma anterior e outra posterior ao conhecimento da metodologia de contrução 
de mapas conceituais. Além das duas avaliações, você também será convidado a responder 
um pequeno questionário, que terá como objetivo buscar informações quanto a sua opinião 
diante da metodologia proposta, se o trabalho com o software foi ou não satisfatório e se 
contribuiu positivamente no processo de ensino e aprendizagem. 

Durante a realização da pesquisa, existe um desconforto e um risco mínimo para você, caso 
aceite participar da mesma. Você é livre para recusar-se a participar ou interromper a participação sem 
qualquer penalidade. A pesquisadora irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. 
Seu nome ou o material que indique a sua participação não será liberado sem a sua permissão. Você 
será esclarecido (a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. Você não será identificado (a) 
em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. A participação no estudo não acarretará 
custos para você e não será disponível nenhuma compensação financeira adicional. 

Quanto aos benefícios, esta pesquisa trará maior conhecimento sobre o tema abordado, 
contribuindo em novas possibilidades de aprendizagem para os envolvidos na pesquisa. Dessa forma, 
você estará sendo beneficiado porque está tendo a oportunidade de exercer seu direito cidadão de 
expressar sua opinião voluntária e livre sobre a temática em foco nessa pesquisa. 
Eu, ___________________________________________________________ fui informado (a) dos 
objetivos da pesquisa acima de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. O pesquisador 
certificou-me de que todos os dados pessoais serão confidenciais. Em caso de dúvidas poderei chamar 
a professor orientador Dr. João Carlos Krause, fone 3313 7989 ou a professora pesquisadora Charline 
da Silva Andreola fone 3312 5007 ou o Comitê de Ética em Pesquisa da URI, na Rua Universidade das 
Missões, nº 464, prédio 20, subsolo, telefone: 55-3313-7917. Declaro que concordo em participar desse 
estudo. Recebi uma via deste Termo de Assentimento Livre e Esclarecido e me foi dada a oportunidade 
de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 
Santo Ângelo, RS, __________________ de _______________ de 2016. 
___________________________                                ____________________ 
Participante                                                                            Data 
_______________________                                         ____________________                        
Pesquisadora                                                                              Data 
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APÊNDICE B: Termo de Consentimento livre e esclarecido (TCLE- pais ou 
responsáveis) 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Título do estudo: Mapas conceituais e suas contribuições para uma aprendizagem 
significativa de geometria. 
 
Pesquisador responsável: Charline da Silva Andreola, prof. Dr. João Carlos Krause 
(orientador).  
 
Instituição/Programa: URI/Programa de Pós-Graduação em Ensino Científico e 
Tecnológico.  
 
Telefone para contato: 55-3312 5007, 55-3313-7989   
 

Seu filho está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa: 
MAPAS CONCEITUAIS E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA UMA APRENDIZAGEM 
SIGINIFICATIVA DE GEOMETRIA.  

Justificativa, objetivos e metodologia: Tendo em vista o cotidiano escolar e as 

inúmeras dificuldades dos alunos em entender matemática, propõe-se realizar um 

estudo aprofundado sobre mapas conceituais e a sua relação com a aprendizagem 

significativa no ensino da geometria. O objetivo principal da pesquisa é verificar se o 

mapeamento conceitual pode contribuir para uma aprendizagem significativa da 

geometria, propondo a construção dos mapas utilizando o software Cmaptools no 

laboratório de informática da escola. A pesquisa em sala de aula acontecerá da 

seguinte maneira: os estudantes realizarão duas avaliações, uma antes e outra depois 

de conhecer e construir os mapas conceituais. Os dados das duas avaliações serão 

coletados a fim de analisar se houve ou não uma melhora na aprendizagem dos 

conteúdos. Além das duas avaliações, os alunos também serão convidados a 

responder um pequeno questionário ao final da pesquisa, que terá como objetivo 

buscar informações quanto à opinião dos mesmos diante da nova metodologia 

proposta, se o trabalho com o software foi ou não satisfatório e se contribuiu 

positivamente no processo de ensino e aprendizagem. 

 
Benefícios: esta pesquisa trará maior conhecimento sobre o tema abordado, 
contribuindo em novas possibilidades de aprendizagem para os envolvidos na 
pesquisa. Dessa forma, seu filho(a) estará sendo beneficiado(a) porque está tendo a 
oportunidade de exercer seu direito cidadão de expressar sua opinião voluntária e livre 
sobre a temática em foco nessa pesquisa.  
 
Riscos: a participação nas aulas, a realização das avaliações e o preenchimento do 
questionário não representará qualquer risco de ordem física ou psicológica para os 
participantes. No entanto, poderá haver algum  desconforto ao respondê-lo ou sentir-
se cansado após concluí-los.  
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Sigilo: Seu nome e de seu filho (a) ou o material que indique a sua participação não 
será liberado sem a sua permissão. Você e seu (sua) filho (a) serão esclarecidos (as) 
sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejarem. Você e seu filho (a) não serão 
identificados (a) em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. 
 
Custos da Participação, Ressarcimento e Indenização por eventuais danos: Em 
caso de danos ocasionados pela presente pesquisa, a Universidade se responsabiliza 
prestando auxílio necessário, e garantindo a indenização cabível.  
 
Forma de acompanhamento e assistência: se houver sequelas psicológicas 
resultantes da atividade de responder ao questionário ou participar das avaliações, o 
participante será encaminhado ao Serviço de Psicologia Aplicada da URI  campus 
de Santo Ângelo.  
 
DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO:  
 
Eu, ______________________________________ autorizo meu filho (a) a participar 
da pesquisa, fui informado (a) dos objetivos da mesma de maneira clara e detalhada 
e esclareci minhas dúvidas. Sei que em qualquer momento poderei solicitar novas 
informações e mudar minha decisão se assim o desejar. O pesquisador certificou-me 
de que todos os dados pessoais serão confidenciais. Em caso de dúvidas poderei 
chamar o professor orientador Dr. João Carlos Krause fone 55-3313-7989 ou a 
professora pesquisadora Charline da Silva Andreola ou o Comitê de Ética em 
Pesquisa da URI, na Rua Universidade das Missões, nº 464, prédio 20, subsolo, 
telefone: 55-3313-7917. Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi 
uma via deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e me foi dada a 
oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 
 
 
________________________     ________________________      _________ 
  Nome do pai/responsável       Assinatura do pai/responsável           Data 
  
 __________________________       _______________________      _______ 
    Nome do pesquisador                      Assinatura do pesquisador         Data           

 

 
Comitê de Ética em Pesquisa da URI, sito na Rua Universidade das Missões, 464, 
Prédio 20, subsolo e telefone (55) 3313 7917.  
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APÊNDICE C- Avaliações do ensino fundamental 

 

AVALIAÇÃO 1: ENSINO FUNDAMENTAL 

ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO BURITI 

AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA 

ALUNO(A):______________________________ DATA:________________ 

OBS.: Respostas sem resolução não serão consideradas. 

 

 

1) Na figura, temos que a//b//c. Qual é o valor de y e x? 

 

 

 

2) Na figura temos que a//b//c. Determine o valor de x+y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Qual é, em graus, a medida y do ângulo 
?  

b) Qual é a medida x do lado ?  
 

c) Qual é a razão de semelhança do 
pentágono ABCDE para o pentágono 

 
d) Calcule as medidas x e y indicadas. 

 

 

 4) No triângulo retângulo ABC abaixo, a medida de x, em cm, é: 

a) 3. 
b) 6. 
c) 9. 
d) 12. 
e) 18. 
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5) Dois terrenos retangulares são semelhantes, e a 

razão de semelhança é 
5

2
. Se o terreno maior tem 

50m de frente e 150m de comprimento, quais são as 

dimensões do terreno menor?  

 

6) A figura ao lado indica três lotes de terreno com 

frente para a rua A e para rua B. as divisas dos lotes 

são perpendiculares à rua A. As frentes dos lotes 1, 2 e 

3 para a rua A, medem, respectivamente, 15 m, 20 m e 

25 m. A frente do lote 2 para a rua B mede 28 m. Qual 

é a medida da frente para a rua B dos lotes 1 e 3? 

 

7) Um edifício projeta uma sombra de 30 m, ao mesmo 

tempo que um poste de 12 m projeta uma 

sombra de 4 m. Qual a altura do edifício, 

sabendo que o edifício e o poste são 

perpendiculares ao solo? 

 

 

 

 

8)  A figura mostra um edifício que tem 15 m de altura. Qual o comprimento da escada que está 

encostada na parte superior do prédio? 

 

 

 

 

 

9)  Em um retângulo, a medida da diagonal é expressa 

pro (x + 8) cm e as medidas dos lados são expressas pro x cm e 

12 cm. Nessas condições, qual é o perímetro desse retângulo? 
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10) Dois postes perpendiculares ao solo estão a uma 

distância de 4 m um do outro, e um fio bem esticado de 

5 m liga seus topos, como mostra a figura abaixo. 

Prolongando esse fio até prende  lo no solo, são 

utilizados mais 4 m de fio. Determine a distância entre o 

ponto onde o fio foi preso ao solo e o poste mais próximo 

a ele. 

 

 

11) Calcule a altura do poste na figura ao lado 

 

 

 

 

 

12) Um motorista vai da cidade A até a cidade E 

passando pela cidade B, conforme a figura. Quanto ele 

percorreu? 

 

 

 

 

13) Uma rampa lisa com 10 m de comprimento faz ângulo de 15º com o plano horizontal. Uma pessoa 

que sobe a rampa inteira eleva  se 

verticalmente a quantos metros?(Use: 

sen 15º = 0,26; cos 15º = 0,97; tg 15º = 

0,27.) 

 

14)  Qual é a largura do rio representado 

pela figura abaixo?(Use: sen 53º = 0,80; cos 53º = 0,60;  tg 53º = 1,32.) 

 

 

 

 

15)  O ângulo de elevação do pé de uma árvore ao topo 

de uma encosta é de 60º. Sabendo  se que a árvore está distante 50 m da base da encosta, que 

medida deve ter um cabo de aço para ligar a base da 

árvore ao topo da encosta? 

 

 

 

 



98

16) Em cada figura abaixo, determine o valor do lado desconhecido: 

                                                      

 

17)  A caminhada é uma das atividades físicas que, quando realizada com frequência, torna-se eficaz 

na prevenção de doenças crônicas e na melhora da qualidade de vida.    Para a prática de uma 

caminhada, uma pessoa sai do ponto A, passa pelos pontos B e C e retorna ao ponto A, conforme 

trajeto indicado na figura. Quantos quilômetros ela terá caminhado, se percorrer todo o trajeto? 

a) 2,29. 

b) 2,33 

c) 3,16. 

d) 3,50. 

e) 4,80. 
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AVALIAÇÃO 2: ENSINO FUNDAMENTAL 

ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO BURITI 

AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA 

ALUNO (A)____________________________ 

PROFESSORA: Charline da S. Andreola 

OBS.: Respostas sem resolução não serão consideradas. 

 

1) Em um dia de tráfego intenso, não foi possível medir a largura de um certo trecho de uma Avenida. 

Contudo, utilizando a figura abaixo, foi possível encontrar a largura que era de: 

a) 12,8 m 

b) 13,5m 

c) 14,6 m 

d) 15,2 m 

e) 15,8 m 

2) Considere o terreno representado pelo polígono LIMA, representado na figura 

abaixo. O perímetro desse terreno é igual a: 

a) 200 m    b) 210 m    c) 215 m    d) 218 

m    e) 220 m 
 

 

 
 
3) Para determinar a altura de uma árvore utilizou  se 

o esquema mostrado. Nessas condições, qual e a altura da árvore? 

  

 

 

 

4) A figura mostra um edifício que tem 15 m de altura, com uma 

escada colocada a 8 m de sua base ligada ao topo do 

edifício. O comprimento dessa escada é de: 

a)  12 m.    c) 30 m     d) 17 m     e) 20 m    

b)  15 m. 
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5) A chácara de Ângela tem a forma de um triângulo retângulo e as dimensões indicadas na figura. 

Qual a distância entre o portão e o poço? 

 

 

 

 

 

 

6) Determine as medidas desconhecidas: 

     

a)       b)  

 

 

7) A planta abaixo no mostra três terrenos cujas laterais são 

paralelas. Calcule, em metros, as medidas x, y e z indicadas 

 

 

 

8) A água utilizada na casa de um sítio é captada e 

bombeada do rio para uma caixa-

distância. A casa está a 80m de distância da caixa-

- -

bomba e caixa- -casa é de 60º. Se se pretende 

bombear água do mesmo ponto de captação até a casa, 

quantos metros de encanamento são necessários? 
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10)  A figura mostra o trecho de um rio onde se 

deseja construir uma ponte AB. De um ponto P, 

a 100m de B, mediu-se o ângulo de 45º e do 

ponto A, mediu-se o ângulo PAB=30º. Calcular 

o comprimento da ponte. 

 

 

 

 

11)  Uma pipa é presa a um fio esticado que 

forma um ângulo de 45º com o solo. O 

comprimento do fio é 80m. Determine a altura 

da pipa em relação ao solo. Dado = 1,4

9) Calcule x, sabendo que  : 
 
a)   
                                                  a 
                x                    3 
                                                  b 
 
              8                        4 
 
                                                  c 
 

 
b)               a              b           c 
 
                                    

10 6 
                                       
                    x              
                                      4 
 

c) 
 
                                               a 
                         3 
 
                                               b 
          6        x              6 
 
                                                c 



102

 

12)  Para determinar a altura de um edifício, um observador coloca-se a 30m de distância e assim o 

observa segundo um ângulo de 30º, conforme mostra a figura. Calcule a altura do edifício medida a 

partir do solo horizontal. Dado 3 = 1,7 

 

 

 

 

13) Determine o ângulo sobre o qual é vista uma torre de 18m de 

altura, sabendo que a distância do observador até seu ponto mais 

alto é de 36m.  

 

 

 

14)  Observe a figura e determine: 

 

a) Qual é o comprimento da rampa? 

 

b) Qual é a distância do inicio da rampa ao barranco? 
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APÊNDICE D: Avaliações do ensino médio 
 
AVALIAÇÃO 1 
 

AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA 
ALUNO(A):_______________ TURMA:_______ DATA:________ 
PROFESSORA:____________ 
OBS.: Respostas sem resolução não serão consideradas. 
 

 
1) Um poliedro convexo de onze faces tem seis faces triangulares e cinco faces quadrangulares. O 

número de arestas e vértices do poliedro é, respectivamente: 

a)     34, 10 
b)    19, 10 
c)     34, 20 
d)    12, 10 
e)     19, 12 
 

2) Uma caixa de brinquedos será construída com as dimensões abaixo. Qual é a 

quantidade de material necessário para construí-la? 

 

 
 
 
3) Um reservatório na forma de um paralelepípedo reto 
retangular, que tem 10m de comprimento, 15m de largura e 
3m de altura, está completamente cheio de água. Após serem utilizados 180000 litros, 
o nível da água restante no reservatório será: 
 
a) 1,2m 
b) 1,6m 
c) 1,8m 
d) 2,10m 
e) 2,40m 
 
4) Uma pirâmide quadrangular regular tem 8m de altura e 12 m de aresta da base. 
Determine: 
a) A medida do apótema da base 
b) A medida do apótema da pirâmide 
c) Área lateral 
d) Área da base 
e) Área total 
f )  Volume
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5) Para fazer uma caixa cúbica de papelão são gastos 294 cm² de papelão. Qual será 

o volume dessa caixa? 

6) Um copo cilíndrico de raio 3cm e altura 12cm encontra-se numa posição vertical e 
totalmente vazio. Colocando-se em seu interior dezesseis bolinhas esféricas de gelo 
de mesmo raio 1,5cm, pode-se afirmar que, apos o degelo total das bolinhas, o liquido 
obtido: 
 
A) transborda. 
B) enche o copo ate a borda. 
C) ultrapassa o meio do copo sem enchê-lo. 
D) atinge exatamente o meio do copo. 
E) não chega ao meio do copo. 

 
7) A geratriz de um cone circular reto mede 10cm e o raio da base é igual a 4cm. 
Calcule: 
a) a medida da altura do cone; 
b) a área lateral; 
c) a área total 
 

8) Um tanque cônico tem 4m de profundidade e seu topo circular tem 6m de diâmetro. 

Qual é o volume máximo, em litros, que esse tanque pode conter de líquido? 

Determine quantos m2 de material foi utilizado para construir este tanque. 

 

9) Uma caneta esferográfica tem a forma cilíndrica. O raio da base é 6cm e o 

comprimento da caneta 16cm. Quantos cm2 tem a superfície lateral dessa caneta? 

Qual é o volume de tinta que cabe no interior dela? 

 

10) Uma piscina circular tem 5 m de diâmetro. Um produto químico deve ser misturado 

à água na razão de 25 g  por 500 litros de água. Se a piscina tem 1,6 m de 

profundidade e está totalmente cheia, quanto do produto deve ser misturado à água? 

(Use  = 3,1). 

a) 1,45 Kg b) 1,55 Kg  c) 1,65 Kg  d) 1,5 Kg e) 1,85 Kg 

 
11) Um copinho de sorvete, em forma de cone, possui 10cm de profundidade, e 4cm 

de  diâmetro no topo, tendo aí colocadas duas conchas semi-esféricas de sorvete, 

também de 4cm de diâmetro. Se o sorvete derreter para dentro do copinho, podemos 

afirmar que: 

a) Não transbordará. 

b) Transbordará. 

c) Os dados são insuficientes 

d) Chegará ao meio da casquinha 
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12) Um reservatório tem a forma de um hemisfério acoplado a um cilindro. Qual será 

o volume, em litros, de um liquido que ocupe totalmente o 

reservatório? 

 

 

 
 

13) Quantos de borracha (em cm2) se gasta para fazer a bola cuja medida do diâmetro 
é 30 cm? Qual é o volume de ar que cabe em seu interior? 
 
14) Um caminhão tem carroceria com 3,40 metros de comprimento, 2,50 metros de 
largura e 1,20 metros de altura. Quantas viagens devem-se fazer, no mínimo, para 
transportar 336 metros cúbicos de arroz?  
a) 24            b) 29           c) 30            d) 32             e) 33 
 

15) Um ourives banhou em ouro 40 peças esféricas de 5mm de raio. O custo de cada 

mm² desse banho foi de R$0,05. Qual  foi o custo total? Use  

 
 
16) O administrador de uma cidade, implantando uma 
política de reutilização de materiais descartados, 
aproveitou milhares de tambores cilíndricos 
dispensados por empresas da região e montou kits com 
seis tambores para o abastecimento de água em casas 
de famílias de baixa renda, conforme a figura seguinte. 
Além disso, cada família envolvida com o programa irá 
pagar somente R$ 2,50 por metro cúbico utilizado. Uma 
família que utilizar 12 vezes a capacidade total do kit em 
um mês pagará a quantia de (considere pi =3 ) 
 
a) R$ 86,40    

b) R$ 21,60    

c) R$ 8,64  

d) R$ 7,20   

e) R$ 1,80 
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17) Maria quer inovar sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com 
diferentes formatos. Nas imagens apresentadas estão as planificações dessas 
caixas.  
 
Quais serão os sólidos geométricos que Maria 
obterá a partir dessas planificações? 

a) Cilindro, prisma de base pentagonal e pirâmide  
b) Cone, prisma de base pentagonal e pirâmide  
c) Cone, tronco de pirâmide e prisma  
d) Cilindro, tronco de pirâmide e prisma  
e) Cilindro, prisma e tronco de cone  

 
18) Uma fábrica produz barras de chocolates no formato de paralelepípedos e de 
cubos, com o mesmo volume. As arestas da barra de chocolate no formato de 
paralelepípedo medem 3 cm de largura, 18 cm de comprimento e 4 cm de espessura. 
Analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida das arestas 
dos chocolates que têm o formato de cubo é igual a 

a) 5 cm    b) 6 cm    c) 12 cm    d) 24 cm       e) 25 cm 
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AVALIAÇÃO 2 
 

ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO BURITI 

ALUNO(A)________________________  

DATA:___________________  TURMA:________ 

  OBS.: Respostas sem resolução não serão consideradas.   BOA AVALIAÇÃO! 

 

1) Quantos litros de água são necessários para encher uma caixa d`água cujas dimensões são: 

1,20m por 90cm por 1m? (lembre-se que 1m3 =1000l). 

 

2) Um cubo tem área de 96 m2. Qual é a medida da aresta do cubo? Determine seu volume. 

 

3) As bases de um prisma são triângulos eqüiláteros e as faces laterais são regiões retangulares. 

Determine a área total do prisma sendo 6 cm a medida da aresta da base e 10 cm a medida da aresta 

lateral.  

 

4) Quantos cm2 de papel adesivo são gasto para cobrir a superfície total de uma peça sextavada cuja 

a forma e medidas estão na figura abaixo? Qual o volume da peça? 

 

 

 

 

 

5) As dimensões de um paralelepípedo retângulo são 5cm, 8cm e 12cm. Uma cavidade em forma de 

prisma reto de base triangular de 3cm de lado, estende-se da base 

inferior à base superior do paralelepípedo. Determine a área total da 

figura resultante (Contanto a parte de dentro e de fora). Determine o 

volume do sólido resultante (sem o prima triangular). 

 

 

 

 

 

 

6) Quantos m2 de azulejo são necessários 

para revestir até o teto a s quatro paredes de 

uma cozinha com as dimensões da figura ao 

lado? Sabe-se, também, que cada porta tem 

1,60m2 de área e a janela tem uma área de 

2m2.  
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7) Um tanque cilíndrico tem 3m de profundidade. Sua base superior é aberta e tem 4m de diâmetro. 

Quantos galões de tinta são necessários para pintar o interior desse tanque, se para cada m2 gasta-

se  de galão? 

 

8) Qual a capacidade de uma casquinha de sorvete de forma cônica cujo 

diâmetro é de 6 cm e cuja altura é 10 cm? 

 

 

 

 

9) Um pedaço de cano, de 30 cm de comprimento e 10 cm 
de diâmetro interno, encontra-se na posição vertical e tem a parte inferior vedada. 
Colocando-se 2 litros de água em seu interior, a água: 
a) Ultrapassa o meio do cano  
b) transborda   
c) não chega ao meio do cano 
d) enche o cano até a borda 
e) atinge exatamente o meio do cano 
 

10) Num prisma retangular de base hexagonal, a área lateral mede 36 m2 e a altura 
é 3 m. A aresta da base é: 

 2 m b) 4 m   c) 6 m   d) 8 m   e) 10 m  

11) O prefeito de uma cidade pretende colocar em frente à prefeitura um mastro com 
uma bandeira, que será apoiado sobre uma pirâmide de base quadrada feita de 
concreto maciço, como mostra a figura.. Sabendo-se que a aresta da base da pirâmide 
terá 3 m e que a altura da pirâmide será de 4 m, o volume de concreto (em m³) 
necessário para a construção da pirâmide será: 
 
a)  36 
b)   27 
c)  18 
d)   12 
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12) Um telhado tem a forma da superfície lateral de uma pirâmide regular, de base 

quadrada. O lado da base mede 8m e a altura da pirâmide, 3m. As telhas para cobrir 

esse telhado são vendidas em lotes que cobrem 1m². Supondo que possa haver 10 

lotes de telhas desperdiçadas (quebras e emendas), o número mínimo de lotes de 

telhas a ser comprado é: 

a) 90 

b) 100 

c) 110 

d) 120 

e) 130 

 

13) Qual a quantidade de chumbo necessária para a confecção de 100 bolinhas 

esféricas, maciças, de 1 cm de diâmetro? 

 

14) A polpa de açaí pode ser utilizada na fabricação de sorvete, vinhos, licores, doces 

e etc. Uma das sobremesas prediletas dos paraenses é o sorvete de açaí, que em 

geral, é servido em bolas de formato esférico de 2cm de raio. Um dos tipos de 

cascalho (recipiente onde são colocadas essas bolas) tem formato de um cone circular 

reto de 4cm de raio e altura de 10cm. Qual a quantidade de bolas de sorvete 

necessárias para encher exatamente esse cascalho? 

 

 

15) Considere a Terra como uma esfera de raio 6.370km. Qual é sua área superficial? 

Descobrir a área da superfície coberta de água, sabendo que ela corresponde a 

aproximadamente 3/4 da superfície total. 
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APÊNDICE E: Questionário 

 

Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões 

Programa de Pós-graduação em Ensino Científico e Tecnológico. 

 

Pesquisadora: Charline da Silva Andreola 

Orientador: Prof. Dr. João Carlos Krause 

Responda ao questionário a seguir para que seja possível avaliar a sua 

satisfação quanto à construção dos mapas conceituais, a utilização do software 

Cmaptools e suas contribuições no processo de aprendizagem. Marque apenas uma 

alternativa em cada questão. 

Ano:__________________________       

1) O que você achou do trabalho realizado com mapas conceituais? 

(   )  contribuiu na  sua aprendizagem 

(   ) não trouxe nenhuma contribuição na sua aprendizagem 

 

 

2) Quanto à elaboração dos mapas, você prefere: 

(   ) com lápis, papel e colagens 

(   ) no software Cmaptools 

 

3) Quanto ao software Cmaptools: 

(   ) você gostou de trabalhar com ele desde o início 

(   ) você não gostou 

(   ) achou muito difícil 

(   )  achou difícil no início, depois gostou. 

 

4) O resultado da segunda avaliação. 

(  ) melhorou              (  ) piorou                (   ) teve o mesmo resultado  

 

5) A que você atribui o resultado da segunda avaliação? 

(   ) estudou mais 

(  ) a elaboração dos mapas auxiliou para que você compreendesse 

melhor o conteúdo 

(  ) a elaboração dos mapas não representou nenhuma  diferença 

 

6) Caso você tenha gostado da construção dos mapas conceituais, existe a 

possibilidade de construir mapas em outras disciplinas e outros conteúdos 

além da matemática? 

(    ) sim                 (   ) não          (   ) algumas vezes  

APÊNDICE F: Notas das avaliações 
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Ensino fundamental  

Aluno  Nota 1 
Peso 5,0   

Nota 2 
Peso 5,0 

1 0,5 0,5 

2 2,2 3,0 
3 0,9 1,2 
4 2,3 2,3 
5 1,7 2,3 

6 4,7 4,6 
7 2,1 3,4 
8 2,3 2,4 

9 0,3 1,2 
10 1,8 2,0 
11 0,6 1,7 

12 1,3 1,7 
13 0,8 0,8 

 

Ensino médio 

Aluno  Nota 1 
Peso 5,0 

Nota 2 
Peso 5,0 

1 4,6 4,5 

2 1,2 1,3 
3 1,3 1,2 
4 3,1 4,5 
5 3,1 4,0 

6 1,7 1,2 
7 1,5 1,2 
8 2,7 3,7 

9 1,3 2,3 
10 3,8 3,3 
11 1,3 1,9 

12 2,0 2,5 
13 2,6 4,0 
14 2,1 2,4 
15 0,8 0,8 
16 1,6 3,0 
17 1,1 1,6 
18 3,5 3,5 
19 0,9 1,2 
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ANEXO A:  Parecer do Comitê de Ética 
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ANEXO B: Declaração da Instituição 
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