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RESUMO

É imperativa a busca de metodologias que facilitem o desenvolvimento dos processos cognitivos dos sujeitos no processo escolar. O mapeamento 
conceitual é uma estratégia de representação gráfica da informação que pode contribuir para um amadurecimento das formas de ensinar, avaliar 
e aprender. Assim, o estudo apresenta uma experiência com o uso dos Mapas Conceituais para promover a Aprendizagem Significativa na 
tentativa de minimizar as dificuldades de organização do conhecimento. O objetivo desse artigo é avaliar a utilização dos Mapas Conceituais em 
um curso de formação docente da Educação Básica na cidade de Vila Velha, Espírito Santo - Brasil. A metodologia teve uma abordagem mista a 
partir de dados qualitativos e quantitativos com objetivos exploratórios-descritivos e procedimentos de campo. A atividade realizada na formação 
foi a de desenvolver o conceito de volume e capacidade a partir da metodologia da Resolução de Problemas, construindo uma caixa de isopor 
com dimensões: 5 cm x 5 cm x 8 cm (igual a 200 cm³) e logo após preenchê-la com um copo de 200 mL contendo arroz a fim de verificar a relação 
estabelecida entre as unidades de medida de volume (cm³) e capacidade (mL): 1 cm³ = 1 mL. Para isso, antes da execução da atividade, foi 
solicitada a elaboração de um Mapa Conceitual (em dupla) a partir de três conceitos obrigatórios (COs) envolvidos com a proposta: (CO1)-volume, 
(CO2)-capacidade e (CO3)-comprimento, tendo como parâmetro a seguinte pergunta focal: “Quais as relações matemáticas existentes entre 
volume, capacidade e comprimento?”. Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram 38 Mapas Conceituais produzidos pelos docentes e 
estudantes participantes. Esperava-se o estabelecimento entre todos os conceitos obrigatórios (COs) nos Mapas Conceituais, porém somente em 
11,8% (33) das proposições eles foram relacionados, sendo 6,8% (19) entre CO1 – CO2, 1,8% (5) entre CO1 – CO3 e 3,2% (9) entre CO2 – CO3. O 
termo com menor associação foi o comprimento 1,8% (5). E 6% (1) dos Mapas Conceituais omitiram o conceito obrigatório: comprimento. No 
entanto, esperava-se que os Mapas Conceituais apresentassem as relações dimensionais: comprimento (uma dimensão), área (duas dimensões) e 
volume (três dimensões). Nesse caso, o baixo número de ligações entre os conceitos obrigatórios pode evidenciar uma visão fragmentada que os 
docentes e estudantes têm sobre a constituição tridimensional do espaço. O objetivo de avaliar a experiência dos docentes e estudantes 
utilizando o Mapa Conceitual foi possível, porém houve dificuldade de relacionar alguns conceitos esperados em relação ao tema explorado, 
talvez por ser apenas o segundo contato com o instrumento. Percebeu-se a preocupação dos docentes e estudantes sobre o que iriam escrever, 
de onde iriam partir e por qual contexto seguiriam, mas isso parecia estar claro no momento inicial quando se apresentou a pergunta focal. Essa 
reação foi importante e foi discutida no momento da formação, pois seus atuais ou futuros estudantes poderiam passar por esse momento de 
incerteza. Quando associamos o que aprendemos, tornamos mais dinâmico o modo de pensar e podemos reduzir a concepção utilitarista 
existente nos conteúdos das disciplinas. Então, a partir desse contexto e pensando nas condições de uma sala de aula comum, necessitamos 
realizar uma desconstrução das visões simplistas que nós (docentes) e os estudantes desenvolvem durante a vida escolar. Assim, uma 
metodologia com foco em um conteúdo significativo aos docentes é fundamental para suscitar-lhes o interesse para a construção de inovações 
metodológicas que oportunize o compartilhamento desses significados em sala de aula, pois um docente que acredita na potencialidade dos 
sujeitos, mesmo que eles não apresentem concepções prévias esperadas, faz com que esses sujeitos busquem excelência em seus afazeres e isso 
pode impactar na vida deles.

Licenciaturas

Pedagogia
X Seminário de Pesquisa da Estácio


