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Resumo: O presente trabalho apresenta uma estratégia de aprendizagem, na construção de 

conceitos em matemática, utilizando mapas conceituais. Fundamentada na teoria de 

aprendizagem significativa de Ausubel e nas estratégias dos mapas conceituais de Novak, 

buscamos inserir os alunos em um processo ensino-aprendizagem de forma ativa para o 

enriquecimento das suas estruturas cognitivas. A pesquisa de caráter experimental teve 

como objetivo principal comprovar, de forma sistemática, a eficiência da utilização dos 

mapas conceituais nos alunos do segundo ano do Ensino Médio. Para o desenvolvimento 

da pesquisa, os sujeitos foram apresentados ao conteúdo por meio de aula expositiva e 

depois instados a selecionar palavras conceituais, enumerá-las hierarquicamente e a partir 

daí construir seus mapas conceituais. Terminando a construção dos mapas, propusemos a 

resolução de problemas conceituais referente ao conteúdo estudado e concluímos que os 

alunos tiveram maior facilidade na busca e resgate desses conceitos para as respostas 

solicitadas. 

Palavras-chave: Educação Matemática; Aprendizagem Significativa; Mapas conceituais; 

Conceitos. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 Sabemos que a educação oferecida aos alunos do Ensino Médio ainda precisa 

melhorar consideravelmente no que diz respeito aos processos de ensino-aprendizagem. 

 Considerando que a matemática tem um caráter social e culturalmente importante, 

torna-se relevante saber alguma matemática no nosso cotidiano. 

 Veja o que D’Ambrósio (2007) nos fala sobre a disciplina matemática: 

 

Vejo a disciplina matemática como uma estratégia desenvolvida pela 

espécie humana ao longo da história para explicar, para entender, para 

manejar e conviver com a realidade sensível, perceptível, e com o seu 

imaginário, naturalmente dentro de um contexto natural e cultural. 

(D’Ambrósio, 2007, p.7). 
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 Ainda, de acordo com D’Ambrósio (2007), a Educação Matemática deve ser 

entendida como:  

 

(...) uma estratégia de estímulo ao desenvolvimento individual e coletivo 

gerada por esses mesmos grupos culturais, com a finalidade de se 

manterem como tal e de avançarem na satisfação de necessidades de 

sobrevivência e de transcendência. (D’AMBRÓSIO, 2007, p.8). 

 

 

 Tendo em vista a importância da educação matemática, faz-se necessário oferecer 

ao aluno uma boa formação matemática. E com certeza o professor responsável por esse 

processo deve ser mediador entre o conhecimento matemático e o aluno. 

 O propósito dessa pesquisa constitui um relato de experiência, sobre a mediação do 

conceito matemático na construção de significados do aluno. Portanto propomos a 

utilização dos mapas conceituais nessa construção de conceitos. 

 

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE MATEMÁTICA UTILIZANDO MAPAS 

CONCEITUAIS 

 

Ausubel (1980) é um representante do cognitivismo e propõe uma aprendizagem 

significativa, isto é, o material (conteúdo) a ser conhecido deve fazer algum sentido para o 

aluno. Isto acontece quando a nova informação "ancora-se" nos conceitos relevantes já 

existentes na estrutura cognitiva do aprendiz (área de conhecimento do indivíduo). Neste 

processo a nova informação interage com uma estrutura de conhecimentos específica, a 

qual Ausubel (ibidem) define como conceitos subsunçores, existentes na estrutura cognitiva 

do indivíduo.  

 

Ausubel (ibidem) vê o armazenamento de informações no cérebro 

humano como sendo altamente organizado, formando uma hierarquia 

conceitual, na qual elementos mais específicos de conhecimento são 

ligados (e assimilados) a conceitos mais gerais, mais inclusivos. 

(MOREIRA, 1982, p.7-8.)  
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 Assim, Ausubel (ibidem) sugere os organizadores prévios que serviram de “âncora” 

para a nova aprendizagem a levar ao desenvolvimento de conceitos subsunçores que 

facilitem a aprendizagem subseqüente. 

 Segundo Romero (2007) “mapas conceituais é uma estrutura esquemática para 

representar um conjunto de conceitos imersos numa rede de proposições”. Foi idealizado 

por Joseph D. Novak da Universidade de Cornell, na década de 60, fundamentado na 

Teoria de Aprendizagem Significativa de David Ausubel.  

 Segundo Moreira (2006) os mapas conceituais, no Componente Curricular de 

Matemática, podem ser utilizados para averiguar o conhecimento prévio dos alunos sobre 

certos conceitos, instrumento de avaliação, revisão de conceitos e resumo de conteúdos. 

Porém, mostra ser um instrumento que pode auxiliar o professor a conhecer a forma do 

aluno associar diferentes conceitos, possibilitando que esse interfira de forma direta nas 

lacunas apresentadas pelos alunos. 

 Para a elaboração desses mapas conceituais, partimos dos princípios ausebianos 

(Ausubel, 1980) da ”diferenciação progressiva”, em que os alunos devem aprender um 

conteúdo inicial (conceitos e idéias), e a partir desse conteúdo, associando 

progressivamente ao novo conteúdo fazendo uma distinção (diferenciação) entre esses 

conceitos. E da “reconciliação integrativa”, em que os conceitos originais buscam 

associações (reconciliadoras) entre si, interligando-se de forma expansiva e sistemática. 

 A elaboração dos mapas conceituais é bem simples, o tema principal fica no topo, 

dentro de um retângulo, logo abaixo se coloca os conceitos relacionados com o principal, 

também dentro de um retângulo e unido por um segmento ou seta descritiva (com uma 

palavra), que estabelece uma conexão entre os elementos conceituais. 

 Novak (1996, p.49) propõe algumas estratégias para elaboração dos mapas 

conceituais no Ensino Médio, pelos alunos: 

1- Selecione um ou dois parágrafos especialmente significativo, tentando 

identificar todos os conceitos do assunto em questão; 

2- Prepare uma lista com esses conceitos e identifique os mais importantes; 

3- Enumerem essas palavras de forma hierárquica, ordenando do mais inclusivo 

até todos serem ordenados. Pode-se haver sequências hierárquicas diferentes; 
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4- Agora comece a elaborar um mapa, utilizando a lista ordenada, formando um 

tipo de “árvore” com diversas ramificações. Incentive os alunos, sugerindo 

palavras de ligação adequadas para formar as proposições. 

5- Procure, a seguir, ligações cruzadas entre conceitos de uma secção do mapa a 

outra parte da “árvore” de conceitos. 

6- Peça que eles leiam seus mapas para os colegas, segundo sua interpretação; 

7- Por fim, faça as correções necessárias para que todos possam compreender sua 

interpretação. 

 Os mapas conceituais podem ser elaborados de diversas formas: no papel comum, 

com papeis Post-it (adesivos), com cartolina, ou mesmo software. 

 Dos recursos tecnológicos existentes, há softwares que possibilitam formas 

diferenciadas de se ler e escrever, destacando-se aqueles que permitem representar mapas. 

Citaremos aqui o Cmap Tools, um software free, desenvolvido pelo University of West 

Florida - IHMC, sob a supervisão do Dr. Alberto J. Cañas, que permite construir, navegar e 

compartilhar mapas de forma individual ou colaborativa. 

  

ELABORAÇÃO DOS MAPAS CONCEITUAIS NA APRENDIZAGEM EM 

MATEMÁTICA 

 

 O problema da aprendizagem na sala de aula está na falta da utilização de recursos 

que facilitem a passagem da estrutura conceitual da disciplina, para a estrutura cognitiva do 

aluno, ou seja, uma facilitação da aprendizagem significativa. 

 Nossa pesquisa se deu com uma turma de segundo do Ensino Médio de uma escola 

particular da cidade de João Pessoa – PB. 

 Os alunos foram submetidos a uma aula expositiva sobre trigonometria, onde 

procuramos explorar os conceitos desse assunto. 

 Para podermos avaliar os conceitos adquiridos sobre o tema, propomos que 

listassem palavras que representassem o que foi aprendido. 

 Veja um exemplo elaborado pelo aluno da turma. 
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Figura 1 – Listagem dos conceitos retirados dos conteúdos estudado anteriormente. 

 Após esta listagem pedimos que enumerassem de forma hierárquica, a partir dos 

mais inclusivos até que fossem todos ordenados, utilizando assim, o princípio da 

“Diferenciação Progressiva”. Observe os números circulados à direita de cada palavra na 

figura 1. 

 Pedimos que colocassem essa sequência hierárquica de conceito em retângulos 

formando um tipo de “árvore”. 

 Observe como os alunos procederam, com exemplo de um aluno, na figura 2. 
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Figura 2 – Mais um mapa para mostrar as diversas maneiras que os alunos entendem os 

conceitos (Diferenciação Progressiva). 

 

 

 Logo em seguida, incentivamos que os alunos colocassem palavras curtas de 

ligações entre os retângulos. Sugerimos que essas ligações fossem entre ramificações não 

lineares, promovendo assim a “Reconciliação Integrativa”, ou seja, os conteúdos originais 

buscam associar-se entre si, como na figura 3.  
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Figura 3- Elaboração completa de um mapa conceitual, após enumerar, hierarquizar e 

relacionar os conceitos não lineares (Reconciliação Integradora). 

  

 

 

 Após a conclusão dos mapas pedimos que formassem duplas para que cada um 

explicasse seus mapas de acordo com sua interpretação, e assim poderem identificar 

possíveis erros de compreensões. O modelo abaixo foi elaborado, após essa modificação. 
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Figura 4 – Mapa elaborado do mesmo aluno da figura 3, após os ajustes. 

 

 Ao final pedimos que resolvessem alguns problemas envolvendo conceitos de 

trigonometria, se baseando nas informações dos seus mapas.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Atualmente nosso ensino ainda é fortemente marcado por métodos que não 

promovem a construção de significados de conceitos, instando os alunos à memorização de 

equações. Partindo desse pressuposto, pretendemos desenvolver uma estratégia de 

aprendizagem no estudo de matemática. 

 A pesquisa se desenvolveu, tendo como fundamentação teórica a Aprendizagem 

Significativa de Ausubel, partindo dos princípios da “Diferenciação Progressiva” e da 

“Reconciliação Integradora”, e a utilização dos mapas conceituais idealizado por Novak. 

 Os alunos foram expostos ao conteúdo e se submeteram a elaborarem seus próprios 

mapas conceituais de forma a sistematizar os conceitos de trigonometria. Nessa 

elaboração, alguns se mostraram predispostos e outros tiveram certa resistência. Para a 
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motivação de todos, propusemos essa atividade como uma avaliação qualitativa. Desta 

forma todos participaram alguns a princípio por interesse de ganhar a nota, mesmo assim 

no decorrer da experiência, todos conseguiram adquirir o conhecimento dos conceitos 

utilizados em trigonometria. 

 Alguns alunos foram mais ousados e tentaram construir seus mapas no software 

Cmap Tool, o que mostrou mais uma vez o interesse deles pelo uso dessa estratégia. 

Embora a pesquisa tenha se dado com alunos de uma escola particular, nenhum recurso 

utilizado na experiência envolveu o favorecimento da mesma, sendo, portanto viável em 

ambas as redes de ensino (pública ou particular). 

 Concluímos, a partir dessa experiência, que a estratégia utilizando mapas 

conceituais, é facilitadora na aprendizagem significativa, no que diz respeito à construção 

de conceitos na disciplina de matemática.  
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