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RESUMO 
 

SOUZA, Graziela Ferreira de. Mapas Conceituais no Ensino de Ciências: uma proposta 
para a aprendizagem significativa de conceitos científicos nos anos iniciais. 2017. 120 f. 
Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciência e Tecnologia) - Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná. Ponta Grossa, 2017.  

O presente trabalho teve como objetivo analisar as contribuições do uso dos Mapas 
Conceituais como ferramenta potencializadora da Aprendizagem Significativa no ensino de 
ciências, para os anos iniciais do Ensino Fundamental, especificamente em uma turma de 5° 
ano de uma escola municipal da cidade de Ponta Grossa – PR. Para de alcançar tal objetivo, 
desenvolveu-se uma pesquisa, com enfoque qualitativo de cunho interpretativo, junto a 30 
alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, durante o primeiro semestre de 2016, 
totalizando 30 horas/aula. Para isso propôs-se o trabalho com abordagem sobre mapas 
conceituais e aplicaram-se atividades pedagógicas com enfoque no tema Energia, de modo a 
analisar o percurso de aprendizagem. Como aporte teórico para a pesquisa, foram estudados 
David Ausubel e Joseph Novak sobre a Teoria da Aprendizagem Significativa e Mapas 
Conceituais, bem como pesquisadores referentes ao Ensino de Ciências e a perspectiva da 
Alfabetização Científica e Tecnológica. Considerando o quadro teórico estabelecido, a 
pesquisa de campo desenvolveu-se em duas etapas: primeiramente aplicaram-se atividades de 
familiarização com mapas conceituais, de modo que ao longo de 10 horas/aula os alunos 
pudessem conhecer os elementos constitutivos desse recurso representacional. Na segunda 
etapa da pesquisa elaborou-se um roteiro de atividades didático-pedagógicas, em torno do 
tema gerador Energia. Nessa etapa aplicou-se uma sequência de atividades pedagógicas sobre 
a temática, e durante o processo de ensino aprendizagem, sistematizou-se e registraram-se o 
percurso de aprendizagem por meio da construção de mapas conceituais.  Os mapas 
conceituais elaborados pelos alunos durante a aplicação da segunda etapa de pesquisa 
compuseram a análise da aprendizagem à luz das ideias de Novak. Com base na interpretação 
dos dados, identificou-se a ocorrência da aprendizagem significativa em relação aos conceitos 
científicos estudados, com ampliação do conhecimento e sua relação com a sociedade, 
aspectos evidenciados na alfabetização científica. Deste modo, foi possível inferir que para o 
contexto estudado os mapas conceituais foram um recurso potencialmente facilitador da 
aprendizagem significativa, dada à sua característica de representatividade da estrutura 
cognitiva dos alunos durante o processo de aprendizagem. Como produto educacional oriundo 
deste estudo, apresenta-se como material complementar um caderno de estratégias 
pedagógicas para professores, resultado das análises e registros do percurso de ensino-
aprendizagem vivenciados nessa pesquisa. 
 
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa. Mapas Conceituais. Ensino de Ciências. Anos 
Iniciais. Alfabetização Científica e Tecnológica. 



 

ABSTRACT 
 

SOUZA, Graziela Ferreira de. Concept Maps in the Science Education: a proposal for 
Meaningful Learning of scientific concepts in the initial years of elementary school. 2017. 
120 f. Dissertation (Master in Science and Technology Education) - Federal Technological 
University of Paraná. Ponta Grossa, 2017. 

This current study aimed to analyze the contributions of the use of concept maps as a potential 
tool for the Meaningful Learning in science teaching, for the initial years of elementary 
school, specifically in a class of 5th grade in a municipal school of the city of Ponta Grossa, in 
Paraná state. To achieve the aim, was developed a qualitative research of investigative nature 
with 30 students from the initial years of elementary school, in the beginning of 2016, 
totalizing 30 hours / class. For this, was offered an approach on conceptual maps and was 
applied pedagogical activities with focus on the theme Energy, in order to analyze the 
learning course. As theoretical contribution for the research, David Ausubel and Joseph 
Novak were studied on Theory of Meaningful Learning and Conceptual Maps, as well as 
researchers related to Science Teaching and a perspective of Scientific and Technological 
Literacy. Whereas the established theoretical framework, a field research was developed in 
two phases: first, it was applied familiarization activities with conceptual maps in 10 hours / 
class, where the students could know the constituent elements of representational resource. In 
the second stage of the research, was elaborated a script of didactic-pedagogical activities, on 
the generator theme Energy. In this stage, was offered an instructional approach of the theme 
during the teaching-learning process. The learning was systematized and registered through 
the construction of conceptual maps. The conceptual maps were elaborated by the students 
during an application of the second stage of the research composed the analysis of learning in 
the light of Novak's ideas. Based on the interpretation of the data, it was identified the 
occurrence of meaningful learning of the concepts scientific studied, with an increase in the 
understanding and knowledge and its relationship with the society, evidenced in scientific 
literacy. Thus, was possible to infer that, for the context studied, conceptual maps were a 
potential facilitator of meaningful learning, given its characteristic of representing the 
cognitive structure of the students during the learning process. As an educational product 
from this study, it was presented in a pedagogy strategic notebook for teachers, results of the 
analysis and process of teaching-learning in this research. 

Key-word: Meaningful Learning. Concept Maps. Science Education. Early Years. Scientific 
and Technological Literacy 
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1. INTRODUÇÃO 

A presente proposta de pesquisa relaciona-se diretamente com minha trajetória 

profissional. Lecionando há 12 anos na Educação Básica, pude verificar ao longo desse 

período a predominância e importância dada aos conhecimentos de português e matemática 

em relação ao ensino de ciências. 

A valorização da linguagem matemática e do código escrito em detrimento de uma 

Alfabetização Científica tornou-se uma preocupação para com as turmas que atuei. Durante 

todos esses anos como professora polivalente, deparei-me com muitas dificuldades associadas 

ao ensino de ciências, muitas delas decorrentes da minha formação como professora 

pedagoga. 

Essa preocupação levou-me a realizar o curso de especialização em Educação 

Científica e Tecnológica oferecido pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná –

UTFPR- em 2007.  Durante o curso, pude conhecer mais sobre metodologias de ensino com 

vistas ao desenvolvimento da Alfabetização Científica e Tecnológica- ACT, com foco no 

ensino de ciências. 

A partir dessa formação, passei a me preocupar com as relações estabelecidas entre o 

eixo Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS), buscando inserir reflexões e desenvolver práticas 

de ensino que contribuíssem para a compreensão dessa tríade na produção de conhecimento. 

Neste sentido, esta pesquisa propõe um percurso pedagógico que visa ampliar o 

conhecimento sobre o tema energia, buscando desenvolver a alfabetização científica por meio 

da compreensão de conceitos e relações estabelecidas entre a temática e o contexto dos 

sujeitos da pesquisa.  

Entende-se, que ensinar ciências naturais desde os primeiros anos do ensino 

fundamental tem como objetivo construir os primeiros significados do mundo científico e 

compreensões dos fenômenos da natureza. Este processo permite que ao longo do 

desenvolvimento educacional o aprendiz sistematize estes conhecimentos, construindo 

conceitos e ressignificando-os em sua prática social. 

Essa concepção de ensino converge para metodologias que viabilizam a formação 

integral do indivíduo, onde os alunos tornem-se sujeitos de sua aprendizagem e estabelecem 

relações entre o que aprendem e seu contexto social.  

Tal perspectiva indica a necessidade de mudanças nas práticas pedagógicas para o 

ensino de ciências, sobretudo, com referência às práticas relacionadas à experimentação e 

investigação em relação à compreensão dos conceitos científicos. 



15 
 

Frente a isso, há uma crescente mobilização de educadores e pesquisadores em busca 

de soluções educacionais que viabilizem e ampliem a qualidade do ensino. Dentre as teorias 

educacionais que buscam efetivar a aprendizagem com significado e qualidade encontra-se a 

teoria cognitivista de David Ausubel (1963, 2003). 

Ausubel descreveu em sua Teoria da Aprendizagem Significativa princípios nos quais 

a aquisição e retenção de conhecimento são resultado de um processo integrador e interativo 

entre o material de instrução e as ideias relevantes da estrutura cognitiva do aprendiz. A teoria 

de Ausubel descreve o processo de assimilação dos conceitos na estrutura cognitiva do 

aprendiz, propondo um referencial para a construção das relações entre os mesmos. 

Como suporte ao desenvolvimento da aprendizagem significativa no ensino de 

ciências, essa pesquisa tem como foco o uso dos Mapas Conceituais, propostos por Joseph 

Novak (1984, 2009, 2010). 

Novak (2009, 2010) ao relacionar os mapas conceituais às concepções cognitivistas de 

Ausubel atribuiu aos mapas um caráter humanista, no sentido de que a aprendizagem 

significativa envolve além da interação entre conceitos, a predisposição afetiva e cognitiva do 

indivíduo em seu processo de aprendizagem. 

Além desses, autores como Moreira (2006; 2008; 2011), Correia et al (2009) e Darroz 

et al (2013) revelam experiências positivas no trabalho com essas perspectivas de 

aprendizagem, visto que o processo de ensino-aprendizagem desenvolvido à luz destes 

estudos torna-se significativo aos educandos. 

Dadas as possiblidades facilitadoras da utilização dos mapas conceituais para a 

aprendizagem significativa, esta pesquisa propõe ampliar a concepção de ciência nos anos 

iniciais do ensino fundamental. Pretende-se desenvolver aprendizagem significativa através 

da demonstração das estruturas conceituais como facilitadores de aprendizagem, por meio da 

construção de situações de aprendizagem dinâmicas, colaborativas e integradas entre o 

processo de ensino-aprendizagem e os educandos. 

Sob este enfoque coloca-se como ponto central deste estudo a problemática: De que 

forma o uso dos Mapas Conceituais poderá facilitar a aprendizagem significativa de 

conceitos científicos nos anos iniciais do Ensino Fundamental? 

Na tentativa de responder a essa problemática, coloca-se como objetivo geral desse 

estudo visualizar como se estabelecem as relações entre conceitos por meio dos mapas 

conceituais de modo a promover a aprendizagem significativa para o ensino de ciências 

naturais nos anos iniciais. 
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Para nortear o caminho a ser seguido neste estudo elencam-se como objetivos 

específicos: 

 Elaborar uma sequência de atividades didático-pedagógicas sobre o tema 

Energia, para alunos do 5° ano de uma escola municipal da cidade Ponta Grossa - PR; 

 Oferecer abordagem instrucional para aprendizagem sobre mapas conceituais 

para o grupo de alunos pesquisados; 

 Investigar o percurso de aprendizagem sobre o tema Energia, por meio da 

análise de mapas conceituais elaborados durante o processo de ensino-aprendizagem; 

 Elaborar uma proposta de trabalho para a utilização de mapas conceituais no 

ensino fundamental, por meio de um caderno de estratégias pedagógicas para 

professores. 

Desta forma, a presente pesquisa segue organizada em sete capítulos. Assim, neste 

primeiro capítulo, tem-se a introdução do trabalho, com a delimitação do tema, justificativa, 

problemática e os objetivos geral e específicos da pesquisa. 

No segundo capítulo descreve-se sobre a Teoria da Aprendizagem Significativa, onde 

é apresentada uma revisão de literatura a respeito da organização do conhecimento na 

estrutura cognitiva dos indivíduos, bem como as diferentes formas de ocorrência do processo 

de aprendizagem significativa. 

O terceiro capítulo aborda os Mapas Conceituais como estratégia potencialmente 

facilitadora da aprendizagem significativa. São apresentados no capítulo os aspectos 

referentes à elaboração e estrutura dos mapas conceituais e suas potencialidades para o 

ensino. 

O quarto capítulo traz objetivos relacionados a área de ciências naturais para os anos 

iniciais e aborda a importância do ensino de conceitos científicos e promoção da 

Alfabetização Científico Tecnológica. 

No quinto capítulo coloca-se desenho metodológico da pesquisa. Nesta seção 

descreve-se a classificação do estudo, o universo da pesquisa e seus participantes, assim como 

os procedimentos e etapas realizadas para a concretização da mesma. 

O sexto capítulo traz os resultados e a análise dos dados da pesquisa. Nele apresentam-

se as discussões e análises sobre a aprendizagem observada durante a aplicação da sequência 

de atividades pedagógicas, que subsidiaram a elaboração do caderno de estratégias 

pedagógicas. Sendo este um material complementar desse estudo. 
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 Finalizando esse estudo, o sétimo capítulo apresenta as considerações finais da 

pesquisa, seguidas das referências e dos apêndices.  
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2. APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

A aprendizagem significativa é o processo pelo qual novos conhecimentos se 

organizam na estrutura cognitiva de cada indivíduo, através da ancoragem seletiva entre o 

conhecimento prévio e os novos conceitos, por meio de relações idiossincráticas estabelecidas 

neste processo. 

As concepções de aprendizagem significativa desenvolveram-se na década de 1960, 

tendo como representante David Paul Ausubel, psicólogo norte-americano que formulou a 

teoria cognitiva de aprendizagem significativa por recepção, em oposição à aprendizagem por 

memorização. 

A teoria de Ausubel compõe as correntes cognitivistas que balizam os fundamentos 

epistemológicos da educação. Seus pressupostos evocam que a aquisição e retenção de 

conhecimento resultam de um processo ativo, integrador e interativo entre o material de 

instrução e as ideias relevantes da estrutura cognitiva do aprendiz.  

Os preceitos ausubelianos surgem dentro de um contexto onde havia predominância 

das ideias behavioristas, que se baseavam na influência do meio como determinante para a 

aprendizagem do sujeito. Sob essa perspectiva, os conhecimentos prévios não eram 

considerados como relevantes para a aprendizagem e os processos educativos eram pautados 

na aprendizagem por transmissão (VASCONCELOS; PRAIA; ALMEIDA, 2003). 

Ausubel, ao publicar sua obra The Psychology of Meaningful Verbal Learning1 em 

1963, propôs uma apresentação do processo de aprendizagem através da organização dos 

conceitos na estrutura cognitiva.   

Ao desenvolver uma teoria de aprendizagem, Ausubel procurou explicar os 

mecanismos internos das estruturas de aprendizagem humana em relação à produção do 

conhecimento. Assim, os fundamentos dessa psicologia cognitivista têm como principais 

elementos a compreensão, transformação, armazenamento e uso de informação envolvida no 

processo cognitivo.  

Segundo Ausubel, para um conteúdo adquirir significado é importante haver a 

associação da nova informação (ancoragem) com um conjunto de conhecimentos previamente 

existentes na estrutura cognitiva do indivíduo, os subsunçores (AUSUBEL, 2003). Nesse 

sentido, os subsunçores podem ser entendidos como: 

                                                           
1 Ausubel, D. P. The Psychology of Meaningful Verbal Learning. New York: Grune and Stratton, 1963. 
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Conjunto de conteúdos informacionais e a maneira como esses se organizam na 
mente de um indivíduo. Os subsunçores correspondem a conceitos ou ideias já 
existentes na estrutura cognitiva, capazes de ser “pontos de ancoragem”, em que as 
novas informações encontrarão um modo de se integrar àquilo que a pessoa já 
conhece. (DARROZ et al, 2013, p. 84). 

Assim, para o desenvolvimento do processo de aprendizagem há uma mobilização 

entre o que se conhece (subsunçores) e novos conceitos, reorganizados e compreendidos em 

um processo de ancoragem. Esse processo estabelece uma rede de significados às 

informações, desenvolvendo assim a aprendizagem significativa. 

A ancoragem é definida por Ausubel (2003, p. 3) como o “processo de interação entre 

conceitos e saberes já organizados na estrutura cognitiva do aprendiz e aquilo que se aprende” 

e também é definida pelo autor como um processo de assimilação, como se destaca a seguir: 

A teoria da assimilação explica a forma como se relacionam de modo seletivo, na 
fase de aprendizagem, novas ideias potencialmente significativas do material de 
instrução com ideias relevantes, e, também, mais gerais e inclusivas (bem como 
mais estáveis), existentes (ancoradas) na estrutura cognitiva. Estas ideias novas 
interagem com as ideias relevantes ancoradas e o produto principal desta interação 
torna-se, para o aprendiz, o significado das ideias de instrução acabadas de 
introduzir. Estes novos significados emergentes são, depois, armazenados (ligados) e 
organizados no intervalo de retenção (memória) com as ideias ancoradas 
correspondentes (AUSUBEL, 2003, p. 8). 

Compreende-se então, que a ideia central da teoria está pautada na organização e 

estruturação do conhecimento a partir de conceitos já existentes nas estruturas cognitivas, 

chamados de subsunçores. A interação entre estes conceitos, por meio da ancoragem das 

novas ideias aos subsunçores e é o que confere significado à aprendizagem. Moreira e Masini 

(2001) também definem a aprendizagem significativa como: 

A aprendizagem significativa processa-se quando o material novo, ideias e 
informações que apresentam uma estrutura lógica, interage com conceitos relevantes 
e inclusivos, claros e disponíveis na estrutura cognitiva, sendo por eles assimilados, 
contribuindo para sua diferenciação, elaboração e estabilidade (MOREIRA; 
MASINI, 2001, p. 14) 

Como caracterizado na fala de Moreira e Masini supracitados, o processo de 

ancoragem que se estabelece na aprendizagem significativa necessita da presença dos 

subsunçores para estabelecer relações e assimilação das novas informações. Esses 

subsunçores fazem parte das experiências, aprendizagens e relações particulares e individuais 
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estabelecidas pelo aprendiz ao longo da vida. O processo de assimilação destes subsunçores 

encontra-se definido por Moreira (2006) como: 

Processo contínuo e modificações relevantes na aprendizagem significativa (ou uso 
do conhecimento em solução de problemas) ocorrem, não como resultado de 
períodos gerais de desenvolvimento cognitivo, mas de uma crescente diferenciação e 
integração de conceitos específicos relevantes na estrutura cognitiva (MOREIRA, 
2006, p. 32). 

Ao considerar as estruturas cognitivas preexistentes do indivíduo, a Teoria da 

Aprendizagem Significativa desenvolve-se com ênfase no aluno. Por meio dela se estabelece 

uma nova dinâmica na relação professor/aluno, onde há flexibilização de papéis entre estes. 

Nessa perspectiva o professor torna-se mediador do processo, facilitando a ocorrência da 

aprendizagem, a qual ocorre de maneira única para cada indivíduo. 

Vasconcelos, Praia e Almeida (2003, p. 5) corroboram ao afirmar que deste modo “a 

aprendizagem passa a ser encarada como um processo interno e pessoal que implica a 

construção ativa do conhecimento e que progride no tempo de acordo com os interesses e 

capacidades de cada um”.  

Torna-se evidente, no entanto, que ao mobilizar experiências e conhecimentos trazidos 

por cada estudante por meio da ancoragem, a aprendizagem dos conteúdos se estabelece de 

forma mais duradoura e efetiva, pois se desenvolve significativamente. 

A aquisição de conceitos por aprendizagem significativa difere-se da aprendizagem 

mecânica. Segundo Ausubel, na aprendizagem mecânica o aprendizado de novas informações 

não estabelece relação entre os novos conceitos com ideias já existentes na estrutura cognitiva 

do aprendiz (MOREIRA; MASINI, 2001). 

Vale ressaltar que aprendizagem significativa e aprendizagem mecânica não se 

contrapõem dicotomicamente, pois é possível que ocorra aprendizagem mecânica, como 

manipulação cognitiva, quando o indivíduo adquire novas informações para que lhe sirvam de 

subsunçores à aprendizagem significativa. Assim, para Novak e Cañas: 

É importante reconhecer que a distinção entre os aprendizados mecânico e 
significativo não é uma simples dicotomia, mas antes um continuum, pelo fato de os 
indivíduos variarem no que se refere à quantidade e qualidade da sua bagagem de 
conhecimento relevante e à intensidade de sua motivação em procurar modos de 
incorporar conhecimento novo ao conhecimento que já possuem (NOVAK; 
CAÑAS, 2010, p. 12). 
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Deste modo, a aprendizagem mecânica pode ser uma parte do processo de 

aprendizagem. Por meio dela “novos conhecimentos também podem ser incorporados de 

maneira arbitrária e literal, como e fossem informações a serem memorizadas, ao pé da letra, 

à estrutura cognitiva”, conforme ressalta Moreira (2008, p. 23). 

Os subsunçores que são estabelecidos na estrutura cognitiva, por aprendizagem 

significativa ou mecânica, exercem papel determinante para a aprendizagem. São também 

fundamentais para a incorporação de novas informações e por isso conferem significado ao 

que se aprende. Nesse sentido, o processo de modificação dos subsunçores contribui para o 

desenvolvimento da aprendizagem significativa, conforme destaca Silveira (2011): 

[...] subsunçores vão se formando e interagindo entre si e o conhecimento vai sendo 
construído de forma significativa. No momento em que isto ocorre, o conhecimento 
construído passa a ter significado para o educando, sendo assim, aprender 
significativamente implica em atribuir significados e estes têm sempre componentes 
pessoais (idiossincráticos) (SILVEIRA, 2011, p. 3). 

Assim, a partir do processo de assimilação estabelecido durante a modificação dos 

subsunçores, é que ocorre a aprendizagem significativa. Neste processo a estrutura cognitiva 

se modifica, sendo capaz de ancorar cada vez mais informações com maior qualidade e 

amplitude. 

Pensada para o contexto escolar, a teoria de Ausubel demonstra o modo como o 

aprendiz relaciona os conceitos em sua estrutura cognitiva. A definição deste tipo de 

aprendizagem como “significativa” está relacionado à forma como o aprendiz explicita a 

forma individualizada de sua estrutura cognitiva aprimorada em seu processo de 

aprendizagem. 

Neste sentido, Moreira (2011, p. 40) afirma que a teoria da aprendizagem significativa 

“é a que mais oferece, explicitamente, diretrizes instrucionais, princípios e estratégias que se 

pode vislumbrar mais facilmente como por em prática, que estão mais perto da sala de aula”.  

A teoria da aprendizagem significativa vem sendo enriquecida por educadores e 

expressa em trabalho como Novak e Gowin (1984), Moreira e Masini (2001), Moreira (2006, 

2008, 2011), Novak e Cañas (2010), entre outros.  

Dentre esses educadores, Joseph Novak desenvolveu os estudos sobre Mapas 

Conceituais, fundamentando seus estudos na Teoria da Aprendizagem Significativa, de David 

Ausubel. 
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2.1. O DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

A teoria da aprendizagem significativa, de David Ausubel fundamenta-se no processo 

pelo qual uma nova informação relaciona-se de maneira não literal e não arbitrária na 

estrutura cognitiva do aprendiz. 

Esta premissa esta relacionada aos subsunçores mobilizados para a aprendizagem. 

Conforme considera Moreira (2008, p. 16), “o novo conhecimento não interage com qualquer 

conhecimento prévio, mas sim com algum conhecimento que seja especificamente relevante 

para dar-lhe significado”. Desse modo, são as relações idiossincráticas que conferem 

qualidade, sentido e significado à aquisição do conhecimento e modificação dos subsunçores. 

A presença dos subsunçores é fator condicionante para a aprendizagem significativa. É 

através do subsunçor preexistente que o aprendiz poderá fazer uma âncora com a nova 

informação, promovendo a aprendizagem significativa, ao passo que, a falta dos subsunçores 

pode inibir ou impedir que se desenvolva um processo consistente de aprendizagem dos 

conceitos. 

Quando se identifica a ausência dos subsunçores, a teoria de Ausubel descreve um 

processo para a criação desses mecanismos, por meio de estratégias de manipulação 

cognitiva. Manipular a estrutura cognitiva do aluno, em busca da elaboração de organizadores 

prévios para compreensão de um determinado conceito é denominado, segundo os 

pressupostos ausubelianos, como o processo de construção de organizadores prévios. Os 

organizadores prévios são materiais introdutórios que antecedem os conteúdos a serem 

aprendidos, tratando-os de maneira genérica (RIBEIRO; SILVA; KOSCIANSKI, 2012). 

Estas estratégias de manipulação cognitiva são fundamentais para a construção de 

conceitos significativos diante dos objetos de estudo. Entende-se também que para que ocorra 

a aprendizagem significativa é necessário que se estabeleçam relações nas quais emergem os 

significados para o aprendiz, modificando as ideias iniciais. As condições necessárias para 

que ocorra a aprendizagem significativa pressupõe o que Moreira e Masini (2001, p. 23) 

colocam: 

a) O material a ser aprendido seja potencialmente significativo para o aprendiz, ou 
seja, relacionável a sua estrutura de conhecimento de forma não-arbitrária e não-
literal (substantiva); b) O aprendiz manifeste uma disposição de relacionar o novo 
material de maneira substantiva e não-arbitrária a sua estrutura cognitiva.  
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Assim, para que a aprendizagem significativa ocorra é necessária a existência dos 

subsunçores presentes na estrutura cognitiva do sujeito, bem como um material 

potencialmente significativo e a predisposição a aprender. 

Moreira (2011, p.13), afirma que a “predisposição para aprender e aprendizagem 

significativa guardam entre si uma relação praticamente circular: a aprendizagem significativa 

requer predisposição para aprender e, ao mesmo tempo, gera este tipo de experiência afetiva”, 

ou seja, além da organização da estrutura cognitiva há ainda o elemento afetivo como 

determinante da ocorrência da aprendizagem significativa. 

Sob esta ótica, fica claro que o desenvolvimento da aprendizagem significativa não 

depende somente do professor. Nesse processo o aluno torna-se o principal agente da 

construção do conhecimento e o professor realiza o papel de mediador e facilitador deste 

processo. 

Diante dessa perspectiva, “querer aprender” torna-se um fator determinante para o 

processo de aprendizagem. Tendo em vista que a aprendizagem significativa ocorre por meio 

das relações estabelecidas pelo sujeito, estar predisposto à aprendizagem é o que determinará 

o modo como essa ocorrerá.  

A esse respeito, Novak e Canãs revelam a necessidade de um processo de ensino 

aprendizagem intencional, baseado na mediação das estratégias e processos de aprendizagem 

por parte do professor, conforme ressaltam: 

O aprendiz precisa ter vontade de aprender de modo significativo. A única condição 
sobre a qual o professor ou mentor não possui controle direto é a da motivação dos 
estudantes em aprender tentando incorporar novos significados ao seu conhecimento 
prévio, em vez de simplesmente memorizando definições de conceitos ou 
afirmações proposicionais, ou ainda, procedimentos computacionais. O controle 
indireto sobre essa escolha encontra-se, essencialmente, nas estratégias de ensino e 
nas estratégias de avaliação usadas (NOVAK; CAÑAS, 2010, p. 11). 

Torna-se evidente que, para a ocorrência da aprendizagem significativa, o professor 

deve estabelecer metas para a aprendizagem, buscando estratégias para a assimilação de 

conceitos, bem como recursos que potencializem o processo de ancoragem dos subsunçores às 

novas ideias.  

Efetivamente, essas condições estão relacionadas as estruturas cognitivas do aprendiz 

e a natureza do material. Ao aprendiz é necessário que os subsunçores estejam disponíveis e 

possam estabelecer relações com o material apresentado, porém segundo Moreira (2008): 



24 
 

É errado dizer que um material educativo é significativo. Não tem sentido dizer, por 
exemplo, que um livro é significativo ou que uma aula é significativa. Os 
Significados não estão nos materiais educativos. Eles estão nos alunos, nos 
professores, nos autores. Os materiais são apenas potencialmente significativos 
(MOREIRA, 2008, p. 19). 

De acordo com Moreira (2008), o material deve conter um significado lógico para que 

possa ser reestruturado de forma a assumir um significado psicológico ao educando. O modo 

como o material relaciona-se com as estruturas cognitivas do sujeito determinará de que 

forma ocorre a aprendizagem. As relações estabelecidas entre os fatores supramencionados 

determinarão o modo como a aprendizagem significativa ocorrerá em relação às novas ideias 

e o sujeito, caracterizando-a entre os tipos de aprendizagem significativa descritos por 

Ausubel. 

 

 

2.2. FORMAS DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

A relação do aprendiz com seu processo de aprendizagem é o fator que estabelecerá se 

aprendizagem se dará de forma mecânica, memorística ou significativa. A interação dos 

novos conceitos aos conceitos relevantes da estrutura cognitiva dará significados lógicos e 

significativos à sua aprendizagem. Em Novak e Gowin (1984), encontramos a definição dos 

processos de aprendizagem mencionados acima: 

Para aprender significativamente, o indivíduo deve optar por relacionar os novos 
conhecimentos com as proposições e conceitos relevantes que já conhece. Pelo 
contrário, na aprendizagem memorística, o novo conhecimento pode adquirir-se 
simplesmente mediante a memorização verbal e pode incorporar-se arbitrariamente 
na estrutura de conhecimentos de uma pessoa, sem interagir com o que já lá existe 
(NOVAK; GOWIN, 1984, p. 23). 

Dentre as formas de ocorrência da aprendizagem significativa, a organização da 

estrutura cognitiva atribuirá o significado as informações (conhecimento). De acordo com as 

considerações de Ausubel, “a estrutura cognitiva tende a organizar-se hierarquicamente em 

termos de nível de abstração, generalidade e inclusividade de seus conteúdos” (MOREIRA, 

2011, p. 27). 

Ausubel descreve que o processo de aprendizagem ocorre por meio do princípio de 

assimilação. Segundo Moreira e Masini (2001, p. 25) a assimilação “é um processo que ocorre 
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quando um conceito ou proposição, potencialmente significativo, é assimilado sob uma ideia 

ou conceito mais inclusivo, já existente na estrutura cognitiva, como um exemplo, extensão, 

elaboração ou qualificação do mesmo”. 

Modificam-se deste modo, os conceitos aprendidos, por meio da interação entre 

conceitos mais específicos com ideias mais inclusivas. Este processo é denominado por 

Ausubel como aprendizagem por recepção significativa e distingue-se em três tipos de 

aprendizagem: representacional, proposicional e conceitual. 

A aprendizagem representacional é o tipo mais básico de aprendizagem 

significativa, da qual as demais dependem (AUSUBEL, 2003) e estabelece um processo de 

atribuição de significado aos símbolos, acontecimentos e conceitos. É o modo de 

aprendizagem que mais se aproxima da aprendizagem de memorização, porém está ligada a 

associação de equivalência representacional a conteúdos relevantes existentes na estrutura 

cognitiva do aprendiz. 

Na abordagem cognitivista, ao ocorrer a aprendizagem conceitual os conceitos são 

adquiridos por dois processos: formação e assimilação. A formação do conceito ocorre por 

experiência direta, sucessivas formulações, testes de hipóteses e generalização, configurando 

um processo de aprendizagem por descoberta. 

Na medida em que a aquisição de conceitos ocorre por meio desse processo, o 

aprendiz torna-se capaz de aprender novos conceitos por assimilação, pois os atributos dos 

mesmos podem pressupor novas ancoragens com a estrutura cognitiva já existente. 

Ausubel (2003, p. 2) destaca a importância dos conceitos ao afirmar que: 

Os conceitos constituem um aspecto importante da teoria da assimilação, pois a 
compreensão e a resolução significativas de problemas dependem amplamente da 
disponibilidade quer de conceitos subordinantes (na aquisição conceitual por 
subsunção), quer de conceitos subordinados (na aquisição conceitual subordinante), 
na estrutura cognitiva do aprendiz. 

Os conceitos estão diretamente relacionados ao processo de modificação de ideias 

existentes na estrutura cognitiva. Ao adquirirem novos significados, por meio de atividades 

potencialmente significativas, o conteúdo cognitivo relaciona-se às ideias preexistentes, 

processando assim o que Ausubel definiu como aprendizagem proposicional.  

A aprendizagem proposicional refere-se aos significados e ideias expressas por grupos 

de palavras combinados em proposições ou frases. Pode ocorrer de três formas como: 
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aprendizagem subordinada ou de subsunção, subordinante ou superordenada e combinatória 

(AUSUBEL, 2003). 

A Figura 1 apresenta esquematicamente as formas de aprendizagem segundo a teoria 

de Ausubel. Nela é possível perceber as relações estabelecidas nas diferentes formas de 

aprendizagem significativa às dinâmicas dos processos desenvolvidos: 

 

                      Figura 1- Conceitos básicos da teoria de Ausubel segundo Moreira  

 
Fonte: Moreira e Buchweitz (1993) apud Pivatto; Schuhmacher; Silva (2014) 

 

Ao estabelecer significado à nova informação, o processo de interação entre os 

subsunçores e as novas informações é capaz de modificar a estrutura cognitiva do aprendiz. 

Esse processo ocorre por meio da hierarquização ordenada em relação ao nível de abstração, 

generalidade e inclusividade, desenvolvendo uma relação aprendizagem subordinada ou de 

subsunção em relação aos conceitos. 

 Nessa forma de aprendizagem, em que há ancoragem da nova informação ao 

subsunçor pode ainda distinguir em aprendizagem derivativa e correlativa. Para a 

aprendizagem subordinada derivativa, o novo conhecimento é entendido como um exemplo 

de um conceito já estabelecido. Moreira (2008) argumenta ainda que neste caso, o novo 

conhecimento é derivável ou está implícito em um conceito ou proposição mais inclusivo, e 

emerge rapidamente sem esforço na estrutura cognitiva do aprendiz.  
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 Por sua vez, a aprendizagem subordinada correlativa refere-se ao tipo de 

aprendizagem onde o novo material exerce função de extensão, elaboração, modificação ou 

qualificação de conceitos ou proposições previamente aprendidas.  

Neste tipo de aprendizagem o significado é incorporado por subsunçores mais 

inclusivos. De modo geral, é um dos processos mais frequentes de aprendizagem 

(MOREIRA, 2008). Há também um subtipo de aprendizagem subordinada, definida por 

Ausubel (2003) como aprendizagem correlativa: 

Quando o material de aprendizagem tenta, de forma explícita, aumentar a 
discriminação entre as novas ideias de instrução e as ideias de subsunção 
presumivelmente relevantes na estrutura cognitiva, através de uma série de 
comparações que envolve a exposição explícita das semelhanças e diferenças entre 
elas, pode considerar-se um subtipo comparativo de subsunção correlativa. 

Outra relação estabelecida na aprendizagem proposicional é a relação subordinante. 

Ela ocorre quando uma nova proposição se relaciona com ideias ou conjunto de ideias 

subordinadas existentes na estrutura cognitiva, e que estão relacionadas a conteúdo específico 

e relevante, disponíveis nas relações de ancoragem, numa hierarquia de relação do mais 

específico para o geral. 

O terceiro tipo de aprendizagem proposicional representa uma relação combinatória. 

Segundo Moreira (2008, p. 35) “é a aprendizagem de proposições e de conceitos, que não 

guardam uma relação de subordinação ou superordenação com proposições ou conceitos 

específicos e sim com conteúdo amplo, existente na estrutura cognitiva”. 

O que diferencia a aprendizagem combinatória das relações subordinadas e 

subordinantes é o fato de que são menos ancoráveis e não relacionáveis para com ideias 

relevantes existentes na estrutura cognitiva.  

Na medida em que a aprendizagem significativa ocorre, os conceitos são reelaborados 

e desenvolvidos pelo processo de sucessivas interações e diferenciações. Estes dois processos 

configuram o que Ausubel chamou de diferenciação progressiva e reconciliação integrativa e 

são considerados facilitadores da aprendizagem significativa e serão apresentados na próxima 

seção. 

 

2.3. RECURSOS INSTRUCIONAIS DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 
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Entre os princípios facilitadores da aprendizagem significativa pode-se citar os 

processos de diferenciação progressiva e reconciliação integrativa como fundamentais à 

ocorrência da aprendizagem significativa. 

Moreira (2008, p. 35) entende que não há uma dicotomia entre esses processos, pelo 

contrário, afirma que “não há diferenciação progressiva sem reconciliação integrativa e vice-

versa”, pois ambos são princípios facilitadores da aprendizagem significativa. 

A modificação de um conceito subsunçor por meio da interação e ancoragem é uma 

das formas pela qual a aprendizagem significativa se efetiva na estrutura cognitiva do 

aprendiz. A sucessiva ocorrência deste processo, a partir da aquisição sequencial de novos 

significados, leva a modificações nos subsunçores e pode ser definido como diferenciação 

progressiva. 

Para Moreira e Masini (2001, p. 29) “o desenvolvimento de conceitos é facilitado 

quando elementos mais gerais, mais inclusivos de um conceito são introduzidos em primeiro 

lugar e, posteriormente então, este é progressivamente diferenciado, em termos de detalhe e 

especificidade”. Assim a diferenciação progressiva é o princípio de organização da 

aprendizagem, de modo que os subsunçores se modifiquem ao introduzir-lhes detalhes 

específicos necessários. 

Correlativamente, quando o processo de aquisição de conceitos estabelecido supõe 

novos processos de aprendizagem, reorganizando os elementos existentes na estrutura 

cognitiva, confere-se ao processo a qualidade de reconciliação integradora. 

Neste processo há relações entre as proposições e conceitos que apresentam diferenças 

e similaridades significativas, por meio da recombinação dos elementos existentes na 

estrutura cognitiva do aprendiz.  

Existem ainda outros instrumentos facilitadores da aprendizagem significativa, tais 

como organizadores prévios, manipulação cognitiva, linguagem, negociação de significados, 

diagramas V e os mapas conceituais, os quais serão apresentados no próximo capítulo.  
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3.  MAPAS CONCEITUAIS 

O mapeamento cognitivo como recurso instrucional facilitador da aprendizagem 

significativa é um procedimento potencialmente útil como instrumento de ensino e avaliação 

da aprendizagem curricular. 

Mapas Conceituais são instrumentos que podem levar a modificações na maneira de 

ensinar, avaliar e aprender. São organizadores gráficos que representam o conhecimento e 

facilitam a aprendizagem significativa (AGUIAR; CORREIA, 2013). 

O processo de aprendizagem por meio de Mapas Conceituais torna o ensino 

personalizado, individual e com atribuições de significados únicos para cada educando. Neste 

processo, o aluno irá realizar as conexões com o tema de estudo e atribuirá a ele significado 

de acordo com o que já sabia e o novo. Com isso, o ensino passa a uma esfera onde o aluno 

torna-se construtor do conhecimento, resultando na aprendizagem significativa. 

A teoria dos mapas conceituais surgiu na década de 1970, dentro do programa de 

pesquisa da Universidade de Cornell (EUA). Os estudos liderados por Joseph Novak 

baseavam-se na Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel e constituíram-se na 

elaboração de uma forma de representação das relações idiossincráticas estabelecidas no 

processo de aprendizagem (NOVAK; CAÑAS, 2010).  

Ao elaborar um instrumento para representar os processos mentais envolvidos na 

aprendizagem de conceitos, Novak atribuiu à teoria ausubeliana um caráter mais humanista, 

conforme cita Moreira (2006). 

A premissa de Novak é que os seres humanos pensam, sentem e atuam e o processo 

educativo deve considerar cada um desses elementos. No trecho a seguir encontramos em 

Moreira (2011) a relação entre a afetividade e predisposição no processo de aprendizagem: 

Novak se refere também a uma troca de sentimentos. Um evento educativo, segundo 
ele, é também acompanhado de uma experiência afetiva. A predisposição para 
aprender, colocada por Ausubel como uma das condições para a aprendizagem 
significativa, está, para Novak, intimamente relacionada com a experiência afetiva 
que o aprendiz tem no evento educativo. Sua hipótese é que a experiência afetiva é 
positiva e intelectualmente construtiva quando o aprendiz tem ganhos em 
compreensão; reciprocamente, a sensação afetiva é negativa e gera sentimentos de 
inadequação quando o aprendiz não sente que está aprendendo o novo conhecimento 
(MOREIRA, 2011, p. 36). 
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Nota-se em Novak a importância dos estudos de Ausubel para a aprendizagem. Em 

sua obra Aprender a Aprender2·, Novak afirma que:  

[...]a teoria da aprendizagem cognitiva de Ausubel oferece um sólido fundamento 
intelectual para a criação de situações novas no ensino e aprendizagem escolares que 
nos poderão conduzir, nas próximas décadas, a melhores práticas educacionais” 
(NOVAK; GOWIN, 1984, p. 28). 

Mendonça e Moreira (2012) afirmam que os Mapas Conceituais foram desenvolvidos 

para promover a aprendizagem significativa. São estruturas dinâmicas que estão 

constantemente modificando-se no processo de aprendizagem significativa.  

Neste enfoque, os mapas conceituais constituem-se como ferramentas facilitadoras da 

aprendizagem significativa. Guardam em si a dimensão de organizadores conceituais e 

revelam a carga de significação atribuída aos objetos de estudo. Por estar diretamente 

relacionado à aprendizagem significativa, este recurso será abordado neste trabalho para a 

efetivação das ideias ausubelianas em sala de aula. 

Em Darroz et al (2013) encontramos entendimento para a dinâmica do uso de mapas 

conceituais no processo de aprendizagem: 

Podem ser considerados como um estruturador do conhecimento, na medida em que 
permitem mostrar como o conhecimento sobre determinado assunto está organizado 
na estrutura cognitiva de seu autor, que assim pode visualizar e analisar sua 
profundidade e extensão. Também, podem ser entendidos como uma representação 
visual utilizada para partilhar significados, pois explicam como o autor entende as 
relações e as hierarquizações entre os conceitos listados (DARROZ et al, 2013). 

Definidos por Novak e Gowin (1984) como “um recurso esquemático para representar 

um conjunto de significados conceituais incluídos numa estrutura de proposições”, esse 

instrumento pode representar um mapa esquemático do que foi aprendido, através de ideias 

chaves, com foco para uma aprendizagem específica, uma vez que a aprendizagem 

significativa se produz mais facilmente quando novos conceitos ou significados conceituais 

são englobados. 

Nesse sentido, os mapas conceituais são uma representação que mostra relações 

explícitas entre ideias chave - denominadas de conceitos- usando palavras que estabelecem 

                                                           
2 Do original: Novak, Joseph D. & Gowin, D. Bob. Learning How to Learn. New York: Cambridge University 
Press, 1984. 
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conexões entre os mesmos, organizando as relações expressadas de forma hierárquica 

(NOVAK; CAÑAS, 2009). 

Assim, constituem-se como organizadores gráficos que externalizam o processo de 

ensino aprendizagem. Sua importância e valor neste processo estão diretamente ligados à 

forma como as estruturas cognitivas são elaboradas, pois o processo de construção permite 

movimento, elaborações e reacomodação de conhecimento ao estabelecer relações entre 

conhecimentos prévios e novas informações. 

Constata-se deste modo, que o foco principal das pesquisas de Novak foi a 

aprendizagem escolar e, por esta razão, suas ideias norteiam esta proposta de pesquisa, 

baseada na elaboração de Mapas Conceituais.  

Os estudos iniciados por Joseph Novak, na década de 1970, afirmam “que atitudes e 

sentimentos positivos em relação à experiência educativa têm suas raízes na aprendizagem 

significativa e, por sua vez, a facilitam”. 

Dessa foram, compreende-se segundo Moreira (2011, p. 36) que para a teoria 

humanista de Novak “a aprendizagem significativa subjaz a construção do conhecimento 

humano e o faz integrando positivamente pensamentos, sentimentos e ações, conduzindo ao 

engrandecimento pessoal”.  

Dada a relevante contribuição dos mapas conceituais ao processo de construção do 

conhecimento do aprendiz e a versatilidade como recurso didático, é notório que o ensino 

centrado no uso dos mapas conceituais rompe com paradigmas da aprendizagem mecânica ou 

de memorização. 

Mapas conceituais são capazes de externalizar o processo de aprendizagem, por meio 

da representação das relações entre conceitos. Isso confere a esse instrumento grande valia, 

pois, podem auxiliar alunos e professores a desenvolver e avaliar o processo de ensino 

aprendizagem. 

Mendonça e Moreira (2012) reiteram o valor dado ao instrumento, ao afirmar que o 

mapa conceitual é um instrumento centrado no aluno e não no professor, que atende ao 

desenvolvimento de habilidades e não se conforma somente com a repetição mecânica da 

informação, o que possibilita desenvolver as dimensões de uma pessoa no lado afetivo e no 

intelectual. 

Além disso, o uso de mapas conceituais torna-se potencialmente significativo e útil 

para os professores avaliarem a compreensão conceitual dos alunos sobre o tema mapeado 

(MENDES; CICUTO; CORREIA, 2013), pois bons mapas conceituais são baseados em uma 

teoria sólida de aprendizagem e teoria do conhecimento (CAÑAS; NOVAK, 2008). 
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Portanto, o mapeamento conceitual pode ser usado em todo o processo educativo, 

desde elaboração de programas de ensino, planejamento de aulas, registro de aprendizagem e 

avaliação, porém é preciso compreender que “não são apenas uma ferramenta poderosa para 

capturar, representar e arquivar o conhecimento individual, mas também uma ferramenta 

importante para criar novo conhecimento” (NOVAK; CAÑAS, 2010).  

Utilizar mapas conceituais em processos de construção e avaliação da aprendizagem 

permite acompanhar o aprendiz em relação ao que ele já sabe e perceber se está havendo uma 

significatividade dos conteúdos e uma relação dos velhos conceitos com os novos 

apresentados (SILVEIRA; MILTÃO, 2011). 

Nesse sentido, para Correia et al (2009) “o mapeamento conceitual é uma técnica bem 

estabelecida que permite a explicitação dos modelos mentais idiossincráticos de cada 

indivíduo”, ou seja, são instrumentos capazes de revelar a forma pessoal e particular como 

cada aluno organiza seu conhecimento. Ao permitir uma construção de conhecimento onde o 

educando possa externalizar e demonstrar as conexões que estabelece durante o processo de 

aprendizagem, os mapas conceituais demonstram todo o seu potencial educativo, 

constituindo-se de uma ferramenta de monitoramento do processo, desde a explicitação do 

conhecimento prévio à avaliação da aprendizagem. 

Sobre a significativa relevância desse recurso facilitador da aprendizagem significativa 

aplicada ao âmbito educacional, temos em Moreira (2006) a ideia que: 

Mapas conceituais podem ser traçados para toda uma disciplina, para uma 
subdisciplina, para um tópico específico de uma disciplina e assim por diante. 
Existem várias maneiras de traçar um mapa conceitual, ou seja, há diferentes modos 
de representar uma hierarquia conceitual em um diagrama (MOREIRA, 2006, p 46). 

Sob este enfoque, a complexidade das relações estabelecidas no desenvolvimento de 

um processo de aprendizagem com foco na construção de mapas conceituais, apresenta-se na 

potencialidade dos mesmos para os processos educativos, que buscam distanciar-se da 

aprendizagem mecânica e de memorização. Elaborar um mapeamento conceitual implica na 

aprendizagem de conceitos segundo traços perceptivos e categorias presentes na estrutura 

cognitiva do indivíduo. 

Por acompanhar todo o processo, estabelece significado maior à aprendizagem, 

garantindo que os conceitos estruturados sejam internalizados pelos indivíduos em qualquer 

idade, disciplina ou segmento educacional. 
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Esta abordagem de ensino centraliza o foco de aprendizagem no educando e em seu 

processo de construção do conhecimento, uma vez que ao elaborar seus mapas, o aprendiz dá 

significado aos conceitos, estabelecendo relações e externalizando a sua estrutura cognitiva 

(MOREIRA, 2010). 

Ao investigar as relações entre os elementos constituintes dos mapas conceituais, 

professores e aluno tem nessa atividade uma oportunidade de revisão e avaliação do processo 

de assimilação do conhecimento. 

Este processo é um dos grandes diferenciais dos mapas conceituais, pois garante ao 

sujeito da aprendizagem, a construção de conhecimentos repletos de significado e relações 

idiossincráticas que legitimam a aprendizagem para a vida.  

Entende-se que mapas conceituais bem elaborados refletem a organização da estrutura 

cognitiva do indivíduo, fator necessário para que ocorra a aprendizagem significativa 

(MENDES; CICUTO; CORREIA, 2013). Essa característica desse instrumento torna-o 

potencialmente significativo para compreensão do processo de aprendizagem. 

Para tanto é necessário observar que embora haja certa facilidade em sua elaboração, 

mapas conceituais exigem uma análise dos elementos da estrutura cognitiva, de modo a 

produzir mapas conceituais que sejam carregados de sentido para aqueles que o fazem 

(CORREIA et al, 2009). 

Nesse sentido, conhecimentos adquiridos significativamente, geralmente são retidos 

por mais tempo e exercem funções que podem facilitar o aprendizado futuro e podem ser 

utilizados na resolução de problemas ou pensamento criativo (NOVAK, 2010). 

Conforme citado anteriormente, há na literatura estudos evidenciando os benefícios do 

trabalho com Mapas Conceituais no ambiente educacional (ALMEIDA; SOUZA; URENDA, 

2003; CORREIA et al, 2009, 2010, 2014; MOREIRA, 2010; MORAES; SANTANA; 

VIANA-BARBOSA, 2011; MENDONÇA, 2012; MENDONÇA; SILVEIRA; MOREIRA, 

2012; AQUINO; CHIARO, 2013; DARROZ et al, 2013; entre outros), porém há também 

descrições apontando que professores não conseguem a eficiência esperada desse recurso, 

dado a dificuldades como: 

Falta de entendimento teórico do professor sobre MC e sobre aprendizagem 
significativa; falta de prática do professor em elaborar bons MC e falta de 
treinamento a ser oferecido aos alunos, visto que a grande maioria é iniciante na 
técnica de mapeamento conceitual. (AGUIAR; CORREIA, 2013, p. 144) 
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A complexidade do trabalho com Mapas Conceituais está em distanciar o mapeamento 

de técnicas mecânicas de ensino, como organogramas, diagramas e mapas mentais. Essas 

construções “contribuem muito pouco para as nossas estruturas de conhecimento e, portanto, 

não pode servir de base para o pensamento criativo ou para a resolução de problemas novos” 

(NOVAK; CAÑAS, 2010). 

Para tanto, se faz necessário certa familiaridade com esse instrumento, pois segundo 

Moreira e Masini (2001) quando não compreendido corretamente pelos estudantes o mapa 

conceitual pode se tornar uma estrutura complexa e confusa, não desenvolvendo a habilidade 

do estudante de construir sua própria hierarquia de conhecimento. 

Aguiar e Correia (2013) descrevem estudos realizados sobre mapeamento conceitual e 

afirmam que, para verificar as potencialidades que o uso de mapas conceituais pode trazer ao 

ensino, há necessidade de “atividades de treinamento” com o objetivo de apresentar aos 

educandos fundamentos teóricos e práticos para que os mesmos sejam capazes de desenvolver 

mapas conceituais. 

Para esses autores, este momento de treinamento visa garantir que os educandos 

compreendam a importância dos parâmetros fundamentais presentes em bons mapas 

conceituais, como elementos constituintes desta forma de representação do conhecimento, 

com foco na aprendizagem significativa. Novak e Canãs (2010, p. 16) salientam que: 

Para se aprender a elaborar um mapa conceitual, é importante começar com uma 
área de conhecimento que seja bastante familiar para a pessoa que pretende elaborá-
lo. Uma vez que as estruturas do mapa conceitual dependem do contexto no qual 
serão usadas, o melhor a fazer é identificar um segmento de um texto, de uma 
atividade de laboratório ou de campo, ou de um problema ou questão particular que 
se está tentando compreender. Isso cria um contexto que ajudará a determinar a 
estrutura hierárquica do mapa conceitual.  

Além disso, é preciso distinguir a elaboração de mapas conceituais de outros 

diagramas ou esquemas (MENDES; CICUTO; CORREIA, 2013). É muito comum a confusão 

entre estes esquemas de apresentação de ideias e mapas conceituais, o que na prática pode 

levar a construção de conceitos superficiais, e atividades mecânicas e memorísticas, 

meramente vazias em seu significado. 

É importante que o mapeamento mobilize conceitos por meio da ancoragem para que 

ocorra a aprendizagem significativa cognitiva. Moreira (2013) salienta que se a aprendizagem 

é significativa, é inerente que esteja constantemente se reorganizando por diferenciação 
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progressiva e reconciliação integrativa, pois se não houver modificações, não ocorrerá a 

aprendizagem significativa, sendo apenas aprendizagem mecânica ou de memorização. 

Novak e Canãs (2010) ressaltam a importância dos mapas conceituais como 

ferramenta facilitadora da aprendizagem significativa, que permitem construção de 

conhecimento potencialmente significativo e de retenção duradoura na estrutura cognitiva do 

indívíduo. Esses autores ressaltam que: 

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 sobre essas linhas, que são palavras ou frases de ligação, 
especificamos relacionamentos entre dois conceitos (NOVAK; CAÑAS, 2010, p. 
10). 

Neste sentido, o mapeamento conceitual possui características específicas que os 

distinguem de outras ferramentas de representação do conhecimento. Novak estabelece alguns 

parâmetros fundamentais na construção de bons mapas conceituais, itens que os diferem de 

outras técnicas e que possibilitam a construção da aprendizagem significativa, os quais serão 

abordados a seguir. 

 

3.1. ELABORAÇÃO DE MAPAS CONCEITUAIS 

Dentre os parâmetros estabelecidos para o mapeamento conceitual, um dos critérios 

fundamentais para a elaboração de bons mapas é a pergunta focal (PF) (NOVAK; CAÑAS, 

2010). Ela funciona como um guia para a elaboração dos mapas, pois, traz à tona o tema e os 

conceitos diretamente ligados a ele e que irão conduzir o processo de resolução da questão.  

Aguiar e Correia (2013, p. 146) afirmam que “esse parâmetro de referência deve ser 

entendido como o elemento crítico para a seleção dos conceitos e proposições”, esta ideia 

pode ser complementada em Correia et al (2014): 

A pergunta focal (PF) é o parâmetro utilizado para seleção dos conceitos e dos 
termos de ligação mais relevantes, durante o processo de elaboração do MC. A PF 
funciona como “guia” para que os mapeadores sejam criteriosos na elaboração de 
proposições que expressem relações pertinentes com a pergunta proposta. Isso 
evita a elaboração de MCs contendo somente generalidades, ou um número 
excessivo de conceitos. Em ambos os casos, a comunicação de ideias é 
prejudicada pela falta de foco (CORREIA et al, 2014, p. 470). 
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Ao delimitar uma situação de investigação que tenta ser compreendida por meio da 

organização conceitual, cria-se um contexto para a mesma, despertando conhecimentos 

prévios que serão utilizados como ancoragem da aprendizagem na construção do 

conhecimento. 

Outro parâmetro fundamental dos mapas conceituais é o termo ou palavra de ligação 

utilizada para estabelecer relações entre conceitos. São estas relações que conferem o 

significado ao mapeamento conceitual. Segundo Correia et al (2009, p. 4) é o elemento que 

“confere ao mapeamento conceitual sua característica fundamental da busca de significado”. 

A inclusão do termo de ligação é o principal diferencial dos mapas conceituais, 

quando comparado com outros organizadores gráficos, porque permite explicar com precisão 

a relação entre os conceitos (NOVAK, 2010). 

Novak e Canãs (2010) apresentam o seguinte mapa conceitual (Figura 2) para 

expressar esta relação entre os conceitos: 

 

Figura 2 - Características dos mapas conceituais 

 
Fonte: Novak e Cañas (2010) 
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Percebe-se na Figura 2 a rede de conceitos interligados na construção. Os termos 

empregados sobre as linhas indicam de que modo os conceitos foram relacionados. Correia et 

al (2014, p 469) consideram que “a obrigatoriedade de incluir o termo de ligação torna os 

mapas conceituais mais poderosos do que outros organizadores gráficos pelo fato de ele 

reduzir as idiossincrasias da representação do conhecimento”. 

Outro elemento constituinte da estrutura do mapeamento conceitual é a organização da 

hierarquia entre os conceitos estabelecidos sobre um determinado tema. Cañas, Novak e 

Reiska (2015) destacam que uma estrutura cognitiva bem organizada conduz ao 

desenvolvimento da aprendizagem significativa. Esta organização hierárquica entre conceitos 

leva a mapas conceituais graficamente bem organizados; e por sua vez, a construção de bons 

mapas conceituais ajuda a desenvolver uma boa estrutura de conhecimento. 

Por meio da hierarquia é possível inferir se o aprendizado expressa suas relações 

conceituais por meio de diferenciação progressiva ou reconciliação integrativa. Vale ressaltar 

que: 

A construção de mapas conceituais considera uma estruturação hierárquica dos 
conceitos, por meio tanto de uma diferenciação progressiva quanto de uma 
reconciliação integrativa, contribuindo de maneira eficiente para a construção do 
conhecimento do estudante. O princípio da diferenciação progressiva procede de 
maneira hierárquica: parte das ideias mais gerais para as mais específicas dentro de 
um mapa conceitual, enquanto o princípio da reconciliação integrativa consiste 
basicamente em delinear explicitamente as relações entre ideias, ou seja, assinalar e 
evidenciar as diferenças e as semelhanças, reais ou aparentes, entre elas (PIVATTO; 
SCHUHMACHER; SILVA, 2014, p. 124). 

Desta forma, compreende-se este parâmetro como organizador do processo de 

elaboração de mapas conceituais, à medida que conceitos mais gerais são colocados no topo 

do mapa conceitual, superordenando conceitos mais específicos, chamados de subordinados, 

que se apresentam em níveis inferiores (NOVAK; CAÑAS, 2010). 

Há ainda de se considerar um parâmetro regulador da construção de mapas 

conceituais: a avaliação ou revisão. A possibilidade em rever sua construção torna este 

processo dinâmico e de grande valor para a aprendizagem. 

Este processo inclui a externalização das relações estabelecidas entre os conceitos 

apresentados durante a elaboração do mapeamento conceitual, dado ao fato que mapas 

conceituais representam modelos mentais dos indivíduos que os fazem. Sob este aspecto 

considera-se que bons mapas conceituais são carregados de significados únicos para cada 

indivíduo. 
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Novak e Cañas (2010) afirmam que “uma vez concluído o mapa preliminar, é sempre 

necessário revisá-lo. Outros conceitos podem ser adicionados. Bons mapas geralmente 

resultam de três ou mais versões". Isto significa que, um mapa conceitual nunca está pronto, 

mesmo porque o aprendizado é um processo permanente que leva a mudanças nas relações 

conceituais (AGUIAR; CORREIA, 2013). 

O professor não deve esperar que o estudante apresente em uma atividade um mapa 

conceitual “perfeito” diante de certo conteúdo (PIVATTO; SCHUMACHER; SILVA, 2014). 

Isto também significa que não existe um único modelo correto de mapa conceitual, o que na 

prática representa que ao aplicar esta ferramenta de aprendizagem em sala de aula e obter 

diferentes mapas, ambos podem ser resultados de uma aprendizagem significativa de acordo 

com seus sujeitos. Cavellucci, Prado e Almeida (2009) retomam esse aspecto, ao afirmar que: 

Não existe uma única forma de representar um conhecimento ou uma estrutura 
conceitual, porque cada representação depende da estrutura cognitiva do autor da 
representação, da forma como ele percebe e representa o mundo, dos conceitos e 
relações escolhidos naquele contexto e do critério usado por ele para organizá-los 
(CAVELLUCCI; PRADO; ALMEIDA, 2009). 

Compreende-se que mapas são únicos, pois representam a idiossincrasia dos sujeitos. 

A aprendizagem por meio de mapas conceituais atribui significado ao conhecimento 

adquirido pelo aluno. Neste processo “o aluno externaliza como está organizando conceitos e 

relações entre conceitos de uma determinada área de conhecimento. Esta externalização é um 

reflexo (não necessariamente uma réplica) de sua organização cognitiva nessa área” 

(MOREIRA, 2012). 

Estudos demonstram as potencialidades do desenvolvimento de ambientes de 

aprendizagem com foco na construção de mapeamento conceitual como forma participativa e 

colaborativa na construção do conhecimento. 

A complexidade da construção de um mapeamento conceitual torna-se ainda mais 

significativa pela possibilidade de feed back e reflexão sobre o percurso e estrutura de 

organização cognitiva que são estabelecidas pelos educandos no processo de organização 

hierárquica da sua aprendizagem.  

Tendo como foco central a aprendizagem significativa, os mapas conceituais 

representam graficamente a estrutura conceitual de conhecimento do aprendiz. Nesse sentido, 

compreende-se o mapeamento conceitual como um recurso potencialmente facilitador da 
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aprendizagem significativa, pois externaliza as peculiaridades da estrutura cognitiva do 

aprendiz.  

 

 

3.2. MAPAS CONCEITUAIS COMO RECURSO FACILITADOR DA 
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

Ambientes de aprendizagem que utilizam como recurso os mapas conceituais 

transformam a dinâmica de sala de aula. Dada a relevância como recurso didático, os mapas 

conceituais podem ser considerados indicadores da ocorrência da aprendizagem significativa 

(MENDONÇA; MOREIRA, 2012). 

A função formativa e diagnóstica que esta estrutura confere ao processo de 

aprendizagem e de construção do conhecimento demonstra a relevância deste estudo para o 

ensino de ciências, pois, rompem os paradigmas vigentes, onde somente o professor avalia e 

julga o processo de produção intelectual de seus alunos (CICUTO et al, 2013). 

Essa ferramenta configura-se como um meio regulador da aprendizagem, uma vez que 

por meio dela é possível desenvolver o que Aquino e Chiaro (2013) afirmam: 

Estudar ou produzir um mapa conceitual durante o processo de aprendizagem de um 
determinado tema proporciona ao estudante não só o entendimento dos conceitos e 
interligações relacionados a este tema, como poderá proporcionar a percepção de 
lacunas que poderá levar à procura de materiais instrucionais. Este processo 
dinâmico facilita a construção de significados sobre o conteúdo que está sendo 
estudado. O mapa conceitual então se constitui em uma ferramenta de aprendizagem 
para o estudante, à medida que auxilia no planejamento dos estudos, preparação para 
avaliações e resolução de problemas (AQUINO; CHIARO, 2013, p. 163). 

O desenvolvimento de atividades metodológicas envolvendo mapas conceituais, com 

aporte na Teoria da Aprendizagem de David Ausubel, oferece, segundo Mendonça e Moreira 

(2012, p. 12) “um sólido fundamento intelectual para a criação de novas situações e 

estratégias de ensino e aprendizagem que podem conduzir a melhores práticas educacionais”.  

Porém, Correia et al (2010) destacam que ao professor cabe atenção e dedicação à 

teoria que subjaz a utilização dos mapas conceituais, de modo a utilizar mapas conceituais 

como facilitadores da aprendizagem significativa. Para isso, faz-se necessário o aporte teórico 

das concepções que fundamentam esta estratégia metodológica, além da ruptura do paradigma 
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educacional onde o aluno é agente passivo do processo de construção do conhecimento. Esses 

mesmos autores ainda afirmam que: 

Estratégias metodológicas sofisticadas, como o uso de MCs, exigem do professor 
mais do que uma vasta experiência profissional: é preciso conhecer as teorias que 
justificam as opções metodológicas para que se tenha uma aplicação bem sucedida. 
Além disso, é preciso considerar a sala de aula como um ambiente complexo, onde 
ocorrem várias interações sociais dentro de uma dinâmica peculiar de trabalho que 
envolve o professor e seus alunos (CORREIA et al, 2010). 

Considera-se então, que o mapeamento conceitual pode ser usado como instrumento 

didático para mostrar as relações hierárquicas entre o processo de aprendizado dos conceitos. 

Sob este aspecto, a aprendizagem pode ser considerada resultado de uma mudança do 

significado da experiência e os mapas conceituais são um recurso representacional que 

explicita graficamente se realmente ocorreu uma reorganização cognitiva (NOVAK; GOWIN, 

1984).  

Novak, ao considerar seus estudos sobre Mapas Conceituais, revela que o processo 

educacional mediado pela atribuição de significados lógicos e potencialmente significativos 

na estrutura cognitiva deve considerar cinco elementos constituintes da ação educativa: 

aprendiz, professor, conhecimento, contexto e avaliação. 

As relações existentes entre esses elementos podem ser visualizadas através da 
seguinte figura (Figura 3):                  

 
 Figura 3 - Mapa conceitual demonstrando os elementos da teoria educacional de Novak 

 
                      Fonte: Novak (2010), traduzido e remodelado. 
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Os elementos ação educativa, destacados na Figura 3, apresentam sua relação por meio 

de um mapa conceitual e revelam a compreensão das ideias de Novak, onde se podem 

observar relações entre o aprendiz e o conhecimento, interagindo com o professor dentro do 

contexto educacional. 

Outro item que pode ser identificado na figura refere-se ao aspecto da avaliação. A 

avaliação contínua do processo de ensino aprendizagem pode ser feita por meio da análise dos 

mapas conceituais que são produzidos nesse processo, e podem auxiliar professores e 

educadores como um regulador e norteador da aprendizagem. 

Pivatto, Schuhmacher e Silva (2014, p. 125) destacam ainda que “por meio da 

observação nos mapas construídos pelos estudantes, o professor poderá identificar seus 

conhecimentos prévios, bem como alterações em sua estrutura cognitiva e, portanto, 

mudanças nos mapas”. 

Assim os mapas conceituais podem ser considerados estruturas carregadas de 

significado que demonstram a organização mental dos processos de aprendizagem 

estabelecidos em sala de aula (CANÃS; NOVAK, 2008). 

A aprendizagem dos sujeitos pode ser expressa a partir da construção dos mapas, mas 

também por meio das explicações que dá aquele que o constrói. Em outras palavras, um mapa 

conceitual possui uma rede de significados idiossincráticos carregada de potencial 

significância para aquele que o elabora. 

Propor aos estudantes a elaboração de mapas conceituais não somente na construção 

de um elemento gráfico, mas no processo de aprendizagem que gerou este resultado, confere à 

atividade um caráter facilitador do acompanhamento didático da aprendizagem dos alunos e, 

portanto, auxiliar na conquista da aprendizagem significativa (AQUINO; CHIARO, 2013).  

Dada às vantagens e significativa importância do uso de mapas conceituais nos mais 

diferentes ambientes de aprendizagem, a pesquisa aqui mencionada, estende-se em estudos e 

investigações com vistas a desenvolver uma proposta de ensino-aprendizagem baseada no uso 

de mapas conceituais para o ensino de ciências naturais nos anos iniciais do ensino 

fundamental. 
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4. O ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS NOS ANOS INICIAIS 

A busca pela formação de cidadãos capazes de compreender a realidade que os cerca e 

tomar decisões conscientes em prol da sociedade da qual está inserido tem sido um dos 

principais objetivos das práticas escolares atuais. Sob esta perspectiva, ao ensino de ciências 

tem-se atribuído destaque ao concebê-lo como subordinante ao processo de promoção da 

cidadania. 

Ao longo das últimas décadas o ensino de Ciências Naturais tem se desenvolvido sob 

diferentes propostas educacionais e metodológicas e orienta-se pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), os quais objetivam: 

Mostrar a Ciência como um conhecimento que colabora para a compreensão do 
mundo e suas transformações, para reconhecer o homem como parte do universo e 
como indivíduo, é a meta que se propõe para o ensino da área na escola 
fundamental. A apropriação de seus conceitos e procedimentos pode contribuir para 
o questionamento do que se vê e ouve, para a ampliação das explicações acerca dos 
fenômenos da natureza, para a compreensão e valoração dos modos de intervir na 
natureza e de utilizar seus recursos, para a compreensão dos recursos tecnológicos 
que realizam essas mediações, para a reflexão sobre questões éticas implícitas nas 
relações entre Ciência, Sociedade e Tecnologia (BRASIL, 1997, p. 21-22). 

Dessa forma, entende-se que o ensino de Ciências está diretamente relacionado à 

formação do cidadão, ampliando o repertório de conhecimento dos alunos, para que ao 

decorrer de sua caminhada educacional, possam continuar aprendendo, tornando-se capazes 

de enfrentar e compreender as situações do seu cotidiano. 

Complementam esta ideia Viecheneski e Carletto (2013, p. 2) ao ressaltarem que o 

ensino de ciências “orienta-se para a promoção da cidadania, com vistas ao desenvolvimento 

dos sujeitos enquanto cidadãos ativos, consumidores e usuários responsáveis da tecnologia 

existente”.  

O ensino de ciências nos anos do ensino fundamental visa construir os primeiros 

significados do mundo científico e colaborar para a compreensão dos fenômenos da natureza. 

Isso permite que ao longo do processo educacional o aprendiz sistematize estes 

conhecimentos, construindo conceitos e ressignificando-os em sua prática.  

Encontramos amparo a isso, nos PCN ao apresentarem que:  



43 
 

O ensino de Ciências Naturais também é espaço privilegiado em que as diferentes 
explicações sobre o mundo, os fenômenos da natureza e as transformações 
produzidas pelo homem podem ser expostos e comparados. É espaço de expressão 
das explicações espontâneas dos alunos e daquelas oriundas de vários sistemas 
explicativos (BRASIL, 1997, p. 22). 

Assim, o ensino de Ciências durante todas as etapas do ensino fundamental deverá 

propiciar conhecimentos e oportunidades de desenvolvimento de capacidades necessárias para 

compreensão dos fenômenos e transformações da sociedade, onde o cidadão seja capaz de 

tomar posição e intervir em sua realidade (LORENZETTI, 2000). Neste sentido, esse mesmo 

autor destaca que: 

A prática pedagógica deverá oportunizar aos educandos, para além do exercício da 
verbalização de ideias, discutir as causas dos fenômenos, estabelecendo relações 
causais, entendendo os mecanismos dos processos que estão estudando e analisando, 
onde e como aquele conhecimento apresentado em sala de aula está presente em sua 
vida e, sempre que possível, relacioná-lo com as implicações deste conhecimento 
com a sociedade como um todo (LORENZETTI, 2000, p. 24). 

Este processo de explicação, comparação e compreensão do mundo, por meio das 

ressignificações do conhecimento permite-nos relacionar a aprendizagem no ensino de 

ciências com o referencial teórico da Teoria da Aprendizagem Significativa de David 

Ausubel. 

Desta forma, o foco central dos estudos da presente pesquisa foram os anos iniciais do 

ensino fundamental (1° ao 5° ano). Neste segmento a formação dos conceitos iniciais 

referentes à disciplina de ciências, é entendida como potencialmente facilitadora dos 

processos de aprendizagem que se concretizam nas etapas posteriores. 

Segundo Rodrigues (2010, p. 22) o fato de “apropriar conceitos científicos não 

significa captar conteúdos, mas trata-se de um processo complexo que envolve a organização 

do pensamento e a interação deste com a realidade”. Desse modo, o processo iniciado nos 

primeiros anos do ensino fundamental tem como fundamento a compreensão dos fenômenos 

naturais, mas também aproxima os educandos da ciência, uma vez que o conhecimento 

científico não deve ser apenas transmitido, mas sim construído pelo aprendiz. 

As possibilidades de colaborar para o desenvolvimento da posição crítica e reflexiva 

dos alunos também são destacadas por Lorenzetti (2000, p. 32) ao afirmar que “nas séries 

iniciais a criança defronta-se com o conhecimento científico e sua compreensão dependerá da 

concepção de Ciência e de Educação que baliza a prática pedagógica”. 
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Assim espera-se que o ensino, sobretudo de ciências, supere a passividade do 

educando diante de seu processo de aprendizagem, permitindo que as relações entre o 

conhecimento e o meio possam se estabelecer ao longo do processo educacional. 

De modo a possibilitar o desenvolvimento da Alfabetização Científica e Tecnológica, 

as práticas educacionais para o ensino de ciências devem estimular o espírito investigativo do 

educando, despertando o interesse científico e distanciando-se da aprendizagem mecânica e 

de memorização de conceitos. Carvalho et al (1998, p. 6) corroboram a esta ideia ao afirmar 

que: 

[...] se fizer sentido para as crianças, elas gostarão de Ciências e a probabilidade de 
serem bons alunos nos anos posteriores será maior. Do contrário, se esse ensino 
exigir memorização de conceitos além da adequada a essa faixa etária e for 
descompromissado com a realidade do aluno, será muito difícil eliminar a aversão 
que eles terão pelas Ciências. 

Embora nos anos iniciais os educandos ainda não sejam capazes de utilizarem 

generalizações e abstrações, na medida em que se apropriam dos conceitos científicos, 

tornam-se capazes de avançar nas compreensões de sua realidade sociocultural. 

Boss et al (2012) afirmam que o trabalho com ciências naturais é possível para nos 

anos iniciais, pois pode contribuir para que o aluno compreenda conceitos e construa saberes 

que o auxiliarão na aprendizagem dos conceitos científicos na etapa final do ensino 

fundamental.  

Vale também relembrar o que destaca de Rosa, Perez e Drum (2007, p. 362) sobre o 

ensino de ciências nos anos iniciais: 

Ao ensinar ciências às crianças, não devemos nos preocupar com a precisão e a 
sistematização do conhecimento em níveis da rigorosidade do mundo científico, já 
que essas crianças evoluirão de modo a reconstruir seus conceitos e significados 
sobre os fenômenos estudados. O fundamental no processo é a criança estar em 
contato com a ciência, não remetendo essa tarefa a níveis escolares mais adiantados. 

Considerando isso, entende-se que proporcionar o contato com conceitos científicos 

desde os primeiros anos do ensino fundamental é promover a Alfabetização Científica e 

Tecnológica e para isso, as abordagens metodológicas devem possibilitar o desenvolvimento 

das capacidades de observação, investigação e discussão de ideias. Estas etapas da construção 



45 
 

do conhecimento científico devem estar ligadas ao contexto na qual o aluno se insere, 

possibilitando que a aprendizagem ocorra de forma significativa. 

 

4.1. OBJETIVOS DO ENSINO DE CIÊNCIAS NOS ANOS INICIAIS 

O ensino de ciências nos anos iniciais pode ser entendido como o espaço para 

atividades investigativas e interações discursivas em sala de aula. Neste segmento, o processo 

de aprendizagem dos conceitos científicos desenvolve-se progressivamente com a 

compreensão das manifestações dos fenômenos naturais. 

De acordo com premissas cognitivistas, “é importante proporcionar oportunidades 

para que as crianças discutam fenômenos físicos, por meio de problemas que sejam possíveis 

de serem resolvidos e discutidos dentro do nível de desenvolvimento da criança” 

(CARVALHO et al, 1998, p. 13). Este processo tem início já nos primeiros anos do ensino 

fundamental e desenvolve-se ao longo da escolarização de acordo com níveis mais elevados 

de cognição. 

Sob a ótica da organização curricular para o ensino de ciências nos anos iniciais do 

ensino fundamental, os PCN estabelecem como objetivos gerais que são transcritos a seguir: 

• compreender a natureza como um todo dinâmico, sendo o ser humano parte 

integrante e agente de transformações do mundo em que vive;  

• identificar relações entre conhecimento científico, produção de tecnologia e 

condições de vida, no mundo de hoje e em sua evolução histórica;  

• formular questões, diagnosticar e propor soluções para problemas reais a partir de 

elementos das Ciências Naturais, colocando em prática conceitos, procedimentos e atitudes 

desenvolvidos no aprendizado escolar;  

• saber utilizar conceitos científicos básicos, associados à energia, matéria, 

transformação, espaço, tempo, sistema, equilíbrio e vida;  

• saber combinar leituras, observações, experimentações, registros, etc., para coleta, 

organização, comunicação e discussão de fatos e informações;  

• valorizar o trabalho em grupo, sendo capaz de ação crítica e cooperativa para a 

construção coletiva do conhecimento; 

 • compreender a saúde como bem individual e comum que deve ser promovido pela 

ação coletiva;  
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• compreender a tecnologia como meio para suprir necessidades humanas, 

distinguindo usos corretos e necessários daqueles prejudiciais ao equilíbrio da natureza e ao 

homem. (BRASIL, 1997, p. 31) 

Espera-se então, que ao final do ensino fundamental o aluno desenvolva estas 

capacidades, por meio de abordagens didático-metodológicas variáveis. Os PCN ainda 

destacam que ao final deste período de escolarização, para que o aluno venha a desenvolver 

tais competências, é necessário que haja interdisciplinaridade entre as áreas do conhecimento, 

com estabelecimento de vínculos conceituais entre as diferentes ciências (BRASIL, 1997).  

Neste sentido, durante todo o período de escolarização do ensino fundamental o ensino 

de ciências tem como objetivo propiciar aos alunos ambientes de ensino que estimulem e 

motivem o desenvolvimento físico e intelectual (COLOMBO JÚNIOR et al, 2012). 

Assim, para que os alunos se apropriem do conhecimento científico e desenvolvam 

autonomia no pensar e no agir, as relações estabelecidas entre o conhecimento e os processos 

de aprendizagem devem constituir práticas intencionais de compreensão dos fenômenos 

naturais e suas transformações, na formação de atitudes e valores humanos. 

Macedo e Silva (2014, p.56) destacam que: 

A ideia básica é a de preparar nossos alunos para que possam vivenciar plenamente 
a cidadania que, entre outros aspectos, exige que saibam posicionar-se frente às 
questões sociais e ambientais de maneira reflexiva, apoiando-se em conhecimentos 
científicos e tecnológicos, de tal forma que possam mobilizá-los na construção de 
argumentos e ações que visem modificar a forma como nos organizamos 
socialmente. 

Essa dimensão de formação cidadã e integral presente nas ideias dos autores 

supracitados coloca-se em sintonia com os documentos nacionais que orientam o 

desenvolvimento do ensino de ciências no país.   

Deste modo, a organização das metodologias de ensino deve permitir que o espaço 

educacional se constitua e crie condições de reelaboração e ampliação dos conhecimentos 

prévios dos alunos, propondo articulações entre os conceitos construídos, pois as ações 

metodológicas desenvolvidas serão determinantes para a aquisição e sistematização de 

conhecimentos. 

 

4.2.  ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA NO ENSINO DE CIÊNCIAS 
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As implicações de uma sociedade desenvolvida científica e tecnologicamente indicam 

a necessidade da construção de uma democratização de saberes que envolvem a formação de 

cada cidadão em espaços formais e informais de ensino.  

No espaço escolar, esta perspectiva gera desafios pedagógicos que compreendem a 

capacidade de formação de cidadãos cada vez mais aptos para intervir e compreender o 

mundo que os rodeia de forma consciente e responsável. 

Este aspecto pressupõe novas abordagens ao ensino, em uma dimensão de capacitação 

social sobrepondo-se à memorização e ensino conteudista de fórmulas, conceitos e 

generalizações. Assim torna-se necessário uma renovação no ensino sob um enfoque reflexivo 

diante da ciência e tecnologia e, à medida que este processo se desenvolve, contribuiu para a 

alfabetização científica dos educandos. 

A Alfabetização Científica e Tecnológica está ligada diretamente a esta formação dos 

alunos para a vida social. Nesta abordagem, as práticas educacionais desenvolvem-se 

dialogicamente, através da investigação, reflexão e interdisciplinaridade, contribuindo para a 

compreensão e tomada de decisões diante dos avanços científicos e tecnológicos. 

O desenvolvimento de uma cultura científica e a alfabetização nesta área, que pode ser 

compreendida como uma linguagem (CHASSOT, 2003 e LORENZETTI; DELIZOICOV, 

2001) e traz ao ensino, sobretudo o de Ciências, uma ruptura com paradigmas e padrões de 

ensino tecnicistas, com centralização do conhecimento na figura do professor.  

Ao romper com estes padrões coloca-se ao ensino de ciências novas exigências, em 

busca não somente da aprendizagem dos conceitos da área, mas principalmente na formação 

social dos educandos. 

A ACT pode ser entendida como uma perspectiva de abordagem educacional, cujos 

objetivos estão ligados ao desenvolvimento de uma sociedade capaz de desenvolver-se de 

forma crítica, reflexiva e responsável diante das situações ligadas à ciência e tecnologia que 

emergem ao seu redor. 

Ao compreendê-la como uma linguagem, o desenvolvimento de uma cultura científica 

ganha espaço e maior importância dentro dos ambientes de ensino, no sentido de crescimento 

cultural e social. Entende-se segundo Chassot (2003) que é necessário alfabetizar 

cientificamente os estudantes, pois “ser alfabetizado cientificamente é saber ler a linguagem 

em que está escrita a natureza. É um analfabeto científico aquele incapaz de uma leitura do 

universo”. 
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Necessita-se então, do desenvolvimento de processos de ensino que preparem os 

alunos para a compreensão deste universo o que exige uma modificação nos currículos 

escolares e formação docente, assim como ressalta Cachapuz et al (2005): 

Para uma renovação no Ensino de Ciências precisamos não só de uma renovação 
epistemológica dos professores, mas que essa venha acompanhada por uma 
renovação didático-metodológica de suas aulas (CACHAPUZ et al, 2005, p.10). 

Estas mudanças nas abordagens de ensino colocam-se em concordância com a fala de 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2009, p. 34), ao afirmarem que “o trabalho docente 

precisa ser direcionado para a sua apropriação crítica pelos alunos, de modo que efetivamente 

se incorpore no universo das representações sociais e se constitua como cultura”. 

Assim, a necessidade de mudanças de práticas para o desenvolvimento da 

Alfabetização Científica e Tecnológica torna-se evidente ao ensino de ciências em todos os 

segmentos de ensino. 

Nessa perspectiva, o processo de ensino deve respeitar o nível de compreensão dos 

alunos, partindo de situações concretas e manipuláveis até generalizações e abstrações 

cabíveis ao desenvolvimento cognitivo do aluno. 

Para os anos iniciais do ensino fundamental no processo de ensino aprendizagem 

desenvolvido para o segmento, é importante fazer com que as crianças discutam os 

fenômenos que as cercam, para que possam estruturar esses conhecimentos, construindo 

significados para a sua realidade. 

Augusto e Amaral (2015, p. 496) é preciso desmitificar as ideias de que “ciências é 

uma disciplina difícil de ser ensinada, não apenas pelas limitações de sua formação, mas 

sobretudo, porque a atividade científica seria desenvolvida por pessoas especiais, ou seja, por 

gênios”.  

Carvalho et al (1998, p. 13) justifica a importância do ensino de ciências nos anos 

iniciais para permitir que os alunos possam “discutir e propor soluções compatíveis com seu 

desenvolvimento e sua visão de mundo, mas em um sentido que os levará mais tarde, ao 

conhecimento científico”. 

Ainda segundo Carvalho et al (1998) entende-se que o trabalho com conceitos 

científicos deve colaborar para o desenvolvimento da compreensão de que a ciência é 

provisória e continuamente reconstruída.  
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Essas perspectivas trazem ao ensino de ciência um novo enfoque, pautado nas relações 

entre conhecimento e a sociedade. Desenvolver essas habilidades permite que os alunos 

construam um processo de aprendizagem capaz de relacionar conceitos e conteúdos de várias 

áreas do saber à suas implicações sociais, culturais, políticas, econômicas e tecnológicas. 

Verifica-se neste sentido que os processos de ensino baseados no desenvolvimento de 

uma cultura científica, por meio da alfabetização em ciências contribuem para uma formação 

de cidadãos ativos e participantes na sociedade. Do mesmo modo, encontra-se respaldo para 

tal nos PCN quando afirmam que: 

A apropriação de seus conceitos e procedimentos pode contribuir para o 
questionamento do que se vê e ouve, para a ampliação das explicações acerca dos 
fenômenos da natureza, para a compreensão e valoração dos modos de intervir na 
natureza e de utilizar seus recursos, para a compreensão dos recursos tecnológicos 
que realizam essas mediações, para a reflexão sobre questões éticas implícitas nas 
relações entre Ciência, Sociedade e Tecnologia (BRASIL, 1997, p. 21-22). 

Neste sentido, as metodologias de ensino utilizadas para o desenvolvimento do 

conhecimento científico exercem papel determinante neste processo, pois permitem que os 

educandos desenvolvam suas capacidades de leitura, investigação e construção de 

conhecimento. 

Utilizar objetos educacionais de aprendizagem adequados aos propósitos às estratégias 

metodológicas possibilita ao educador traçar um plano de ensino, que contemple os objetivos 

educacionais e procedimentos estabelecidos para o processo. Considera-se que há necessidade 

de ampliar a dimensão de ensino para uma formação cidadã que busque o desenvolvimento 

integral dos alunos, conforme citam Fagundes e Pinheiro (2014, p.12): 

Atualmente, não se aceita mais o conhecimento científico como absoluto nem o 
“ensino” a partir da memorização, sendo necessário levar em conta que hoje, os 
alunos têm mais acesso à informação, seja por meio de jornais, revistas, ou ainda, da 
internet, dentre outros aportes tecnológicos, que propiciam a elaboração de saberes e 
de percepções particularizadas, que podem contribuir para a formação dos alunos. 

Buscam-se então metodologias e processos que permitam colaborar com a formação 

cidadã dos educandos. Algumas experiências educacionais desenvolvidas demostram 

resultados positivos no processo de aprendizagem dos alunos. No cenário internacional 

encontram-se projetos como a experiência francesa, Le Main à la Pâte, desenvolvido por 

Georges Charpak (Prêmio Nobel em Física em 1992) e o projeto americano Hands On criado 
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pelo também Prêmio Nobel, Leon Lederman. Ambas as experiências desenvolvem programas 

de alfabetização científica para crianças. 

Lederman desenvolve um projeto de “alfabetização científica”, denominado Hands-

On, em escolas socioeconomicamente desfavorecidas da rede pública de Chicago, nos Estados 

Unidos. 

Na França, o projeto La Main à la Pâte tem sido aplicado desde 1996 com crianças da 

educação infantil e primário e, a partir do ano de 2000, o projeto foi adotado nacionalmente 

pelo governo francês, que passou a apoiar sua implementação em todas as escolas do país. 

No Brasil, projetos como ABC na Educação Científica - Mão na Massa, inspirado no 

modelo francês, teve início em 2001 contando com a parceria da Académie dès Sciènces de 

Paris, visando à alfabetização científica através de capacitação e professores e formação dos 

educandos. 

O projeto brasileiro, baseado nos princípios dos projetos americano e francês visa 

colocar os alunos como protagonistas no processo de ensino-aprendizagem, privilegiando a 

construção dos conhecimentos pela exploração, experimentação e discussão, e não visa a 

aprendizagem cristalizada pela memorização (VIEIRA; SANTOS; FERREIRA, 2006).  

Outra importante referência às experiências educacionais de ensino de física e química 

para crianças são a aulas de Marie Curie, cientista conhecida pelos estudos sobre a 

radioatividade.  Na obra Aulas de Marie Curie (CHAVANNES, 2007) a aluna Isabelle 

Chavannes apresenta seus registros de classe, realizados durante sua participação nas aulas de 

Marie Curie.  As lições descritas na obra foram ministradas por Curie, em um projeto de uma 

cooperativa de ensino para crianças, criada 1907.  

As aulas experimentais de Marie Curie sobre conceitos da física estimulavam os 

alunos a chegar, por meio da reflexão sobre as experiências, a suas próprias conclusões. 

Chavannes (2007) apresenta em seus registros as lições apresentadas por Curie, demonstrando 

um método de ensino que privilegia a observação, reflexão e descoberta de respostas sobre os 

objetos e fenômenos da natureza.  

No Brasil também, Anna Maria Pessoa de Carvalho (Coordenadora e Diretora do 

Laboratório de Pesquisa em Ensino de Física da FEUSP) desenvolveu uma proposta de ensino 

de ciências por meio de investigação (CARVALHO et al, 1998) que vem sendo utilizada por 

vários pesquisadores e instituições escolares brasileiras. 

O desenvolvimento de pesquisas como essas demonstram a viabilidade e importância 

do ensino de conceitos científicos nos anos iniciais para a promoção da cidadania, permeada 
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pela alfabetização científica. Rosa, Perez e Drum (2007) afirmam esta viabilidade, destacando 

um aspecto importante para o ensino nesta faixa etária: 

Entretanto, não podemos imaginar que se ensine física para crianças da mesma 
forma como é feito com adolescentes ou adultos, ou, até mesmo, que a física 
abordada seja aquela do cientista. É necessário criar mecanismos e estratégias que 
permitam à criança apropriar-se desses conhecimentos e identificá-los nas diferentes 
situações que integram o seu cotidiano (ROSA; PEREZ; DRUM, 2007, p. 362). 

Os autores ainda complementam que a introdução de conceitos científicos para os anos 

iniciais não deve se preocupar com o rigor da sistematização do conhecimento em níveis 

avançados, uma vez que o processo iniciado evoluirá de modo que permita ao educando (re) 

construir seus conceitos e significados sobre os fenômenos estudados.  

Embora pesquisas e os documentos oficiais apontem para a importância da dimensão 

investigativa ser considerada na educação básica, isso ainda não é realidade em nossas escolas 

(SILVA; JUNIOR, 2015). Ainda é necessários reflexões e estudos sobre metodologias que 

viabilizem o desenvolvimento deste processo, de modo a colaborar com a construção de 

conhecimentos referentes ao ensino de ciências. 

O fundamental no processo é a criança estar em contato com a ciência, não remetendo 

essa tarefa a níveis escolares mais adiantados. Este pensamento encontra apoio em Vygotsky 

(2000, p 249) sobre a formação de conceitos na criança, ao afirmar que “métodos de ensino 

indiretos mais sutis e mais complexos acabam sendo uma interferência no processo de 

formação dos conceitos infantis, que faz avançar e elevar-se esse processo de 

desenvolvimento”.  

Ainda segundo o autor, a maneira indireta é mais eficaz porque “os conceitos 

científicos não são assimilados nem decorados pela criança, não são memorizados, mas 

surgem e se constituem por meio de uma imensa tensão de toda a atividade do seu próprio 

pensamento” (VYGOTSKY, 2000, p. 260). 

Deste modo, entende-se a importância do desenvolvimento da alfabetização científica, 

dada à potencialidade do mesmo para permitir o desenvolvimento do pensamento científico, 

por meio de metodologias de ensino que privilegiem a construção ativa e autônoma do 

conhecimento, como caminho mais efetivos para a aprendizagem significativa. 

Somado a isto, a experimentação no ensino de ciências permite o desenvolvimento das 

ações de reflexão sobre os objetos de estudo, diálogo, discussões e a resolução de problema 

configurando-se como estratégias metodológicas viáveis para ensino de ciências. Para 
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Carvalho (2013) as práticas de ensino devem estimular o raciocínio dos alunos através de 

atividades investigativas a partir da apresentação de um problema. 

Segundo Azevedo (2010) as atividades investigativas assumem um caráter 

mobilizador para o desenvolvimento da compreensão de conceitos, onde o aluno assume uma 

postura ativa.  

A utilização de atividades experimentais pode representar grande avanço para a 

construção do conhecimento na área do ensino de ciências. Realizar procedimentos de 

experimentação em sala de aula pressupõe planejamento e coerência com os conteúdos do 

currículo escolar.  

Assim, ao associar atividades práticas aos objetos de estudo de uma disciplina 

permite-se que a construção do conhecimento em torno de um determinado estudo torne-se 

mais significativa. 

Para definir os experimentos que mais se adequam à sua prática pedagógica, o 

professor deverá ter objetivos claros e que sejam compatíveis com desenvolvimento cognitivo 

dos alunos. Desta forma, os procedimentos vivenciados em sala de aula poderão ser capazes 

de despertar e mobilizar conceitos, dando maior significado a realização de uma aula 

experimental. Ainda sobre esse aspecto, destaca-se a fala de Fagundes e Pinheiro (2014): 

Para que haja a compreensão dos alunos quanto à relação dos fenômenos naturais 
com o conhecimento tecnológico, necessário se faz que o professor tenha isso em 
mente, no momento da elaboração do planejamento das aulas. Ao planejar as 
atividades a serem desenvolvidas, é preciso pontuar os objetivos que pretende 
atingir, indicar os conteúdos que serão desenvolvidos, selecionar os procedimentos 
que utilizará e prever quais instrumentos empregará para avaliar os alunos 
(FAGUNDES; PINHEIRO, 2014, p. 13). 

Neste sentido, o ensino de ciências nos anos iniciais pode ser entendido como o espaço 

para atividades investigativas e interações discursivas em sala de aula. É importante salientar 

que ao utilizar experimentos em sala de aula o professor permite que seus alunos levantem e 

testem hipóteses, investiguem causas e consequências e reflitam sobre o fenômeno observado. 

Porém, este trabalho não pode parar apenas na observação e discussão de ideias.  

É preciso registrar, sistematizar e fornecer subsídios para que o aluno possa organizar 

e construir conhecimento, transpondo-o ao contexto em que se insere, ou seja, relacionando 

ciência, tecnologia e sociedade.   

Para tanto, coloca-se para esse estudo o uso dos mapas conceituais como possibilidade 

de sistematização desses conhecimentos, de modo a fundamentar práticas de ensino baseadas 
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nas concepções da alfabetização científica com visa ao desenvolvimento da aprendizagem 

significativa no ensino de ciências. A partir deste referencial teórico, propõe-se como 

estratégia de pesquisa o ensino de conceitos de científicos para os anos iniciais, sob o aporte 

da Teoria da Aprendizagem Significativa. 
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5. METODOLOGIA 

Diante da minha experiência como docente dos anos iniciais e formação na área de 

Educação Científica e Tecnológica identificou-se a necessidade de discutir e refletir sobre as 

práticas pedagógicas que permeiam o ensino de ciências na primeira etapa do Ensino 

Fundamental.  

As dificuldades observadas no processo de ensino, bem como a troca de informações e 

experiências com os pares, revelaram dificuldades no processo de ensino aprendizagem na 

área de ciências e colocam-se como temática relevante às pesquisas educacionais. Dessa 

forma, se faz oportuna a investigação de práticas e recursos pedagógicos que tragam 

possibilidades de elevar índices de aprendizagem e consolidá-la ao longo do processo 

educacional. 

Sendo assim, a presente proposta de trabalho surgiu da necessidade de propor uma 

prática pedagógica que contribua para a aprendizagem significativa no ensino de ciências, 

com foco nos conceitos relacionados ao tema energia. 

Neste sentido, estabelecer a metodologia de uma pesquisa é um processo importante 

para definir o caminho a ser percorrido e também para que o foco dos estudos esteja claro 

durante todo seu processo de execução.  

Coloca-se como objetivo de investigação da presente pesquisa, visualizar como se 

estabelecem as relações entre conceitos por meio dos Mapas Conceituais de modo a 

promover a aprendizagem significativa para o ensino de ciências naturais nos anos iniciais. 

O questionamento De que forma o uso dos Mapas Conceituais poderá facilitar a 

aprendizagem significativa de conceitos científicos nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental? norteou o desenvolvimento desta pesquisa e, para aliar os objetivos propostos 

a uma metodologia adequada para alcançá-los, apresentam-se as características de pesquisas 

assumidas neste trabalho. 

 

 

5.1.  DELINEAMENTO DA PESQUISA 

Frente ao questionamento norteador deste estudo, procurou-se selecionar uma 

metodologia que permitisse desenvolver uma prática pedagógica reflexiva, criando 
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possibilidades para investigação do desenvolvimento da aprendizagem significativa no 

contexto pesquisado. 

Assim, quanto a sua natureza, a presente pesquisa caracteriza-se como aplicada, pois 

busca contribuir com fins práticos para problemas concretos. Moresi (2003, p. 8) destaca que 

este tipo de pesquisa “objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática dirigida à solução 

de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais”.  

Sua natureza justifica-se pelas contribuições que objetivam esta pesquisa, na melhoria 

da qualidade da aprendizagem dos alunos ao aplicar o mapeamento conceitual para a 

efetivação da aprendizagem significativa. Entende-se neste sentido que este perfil de pesquisa 

está diretamente ligado aos fins que se destina, pois busca soluções para problemas concretos. 

Do ponto de vista da análise dos dados, a abordagem metodológica pertinente para 

atingir os objetivos desta investigação é a pesquisa caracterizada como qualitativa e 

interpretativa, com aspectos de análise quantitativos, pois se desenvolve com foco na 

avaliação do desenvolvimento conceitual dos alunos diante dos objetos de estudo. 

 A pesquisa com abordagem qualitativa, “[...] explora as características dos indivíduos e 

cenários que não podem ser facilmente descritos numericamente”, como afirmam Moreira e 

Caleffe (2006, p. 73). Para o contexto investigado busca-se analisar os dados e os discursos 

gerados pelos participantes no decorrer das ações propostas, bem como o percurso de 

aprendizagem dos mesmos, sem o foco na enumeração ou mensuração estatística dos dados 

obtidos. 

Para Vilela (2003, p. 459), “a investigação qualitativa é descritiva e interpretativa: os 

dados recolhidos são transpostos, o mais fielmente possível, na comunicação dos resultados 

da pesquisa”. Neste sentido, a análise realizada leva em conta o processo de aprendizagem em 

todas as suas etapas, registrando sucessos e entraves do estudo. 

Assim, coloca-se o caráter interpretativo dado a pesquisa qualitativa, pois é nesse 

momento que se dará o delineamento dos dados obtidos, permitindo articulação entre os 

resultados e o objeto de estudo, com foco em “[...] interpretar e articular as experiências em 

relação ao mundo para si próprio e para os outros” (MOREIRA; CALEFFE, 2008, p. 62). 

Ainda segundo esses autores “o interesse central de todas as pesquisas nesse paradigma, 

é o significado humano da vida social e sua elucidação e exposição pelo pesquisador” 

(MOREIRA; CALEFFE, 2006, p. 60).  

Tendo em vista que o estudo teve como mote analisar a idiossincrasia dos sujeitos frente 

ao objeto de estudo, se estabeleceu como necessidade da pesquisa qualitativa assumir caráter 

interpretativo, pois essa possibilita a descrição e análise considerando o contexto educacional 
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observado. Esse processo configura o que Moreira e Caleffe (2006) revelam em relação à 

interação dialética entre o pesquisador e o objeto pesquisado, exercitando a reflexão a fim de 

perceber os significados, a sutileza e a complexidade do objeto de estudo. 

Diante disso, reafirma-se que a pesquisa em questão tem características qualitativa e 

interpretativa com aspectos quantitativos, uma vez que suas análises estão baseadas na 

interpretação das situações, dos envolvidos na pesquisa e do meio em que a mesma é 

desenvolvida. 

 

 

5.2.  LOCAL E POPULAÇÃO 

A presente pesquisa foi desenvolvida durante o primeiro semestre do ano de 2016, na 

Escola Municipal Vereador Orival Carneiro Martins, localizada no município de Ponta Grossa 

– PR. 

O estudo foi realizado com uma turma de 5° ano do Ensino Fundamental e envolveu 

30 alunos, com idades que variam de nove a onze anos de idade. Os participantes foram 

denominados Aluno 1, Aluno 2, Aluno 3... Aluno 30 ao longo do texto, em respeito a sua 

integridade e identidade. 

 

 

5.3.  APLICAÇÃO 

A intervenção pedagógica teve como tema Energia, com foco no ensino de conceitos 

científicos, na área de conhecimento das Ciências Naturais. Buscou-se identificar junto à 

escola, de que modo o processo de alfabetização científica se desenvolve nesta comunidade 

para que se pudesse traçar um plano de intervenção para a aprendizagem o grupo de alunos do 

5° ano. 

Posteriormente foi elaborada uma proposta de atuação em sala de aula, com foco nos 

Mapas Conceituais como ferramenta de sistematização e também monitoramento da 

aprendizagem dos alunos. 

Para o desenvolvimento deste estudo foi elaborado um plano de aulas, contendo o 

objetivo de trabalho e a descrição dos procedimentos adotados em cada atividade. Este plano 
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foi apresentado à equipe gestora da escola e submetido à sua avaliação para organização e 

cessão do tempo e espaço para a pesquisa. 

Foi delimitado junto à instituição 30 horas/aula destinadas para aplicação do 

planejamento, com enfoque na elaboração de Mapas Conceituais durante o processo de 

aprendizagem e também como forma de avaliação do mesmo.  

As atividades foram realizadas durante o 1° semestre de 2016 e os encontros 

ocorreram de maneira semanal, conforme adequações da organização pedagógica da escola. 

O desenvolvimento da pesquisa com aplicação de atividades para crianças foi 

submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP) da 

UTFPR e autorizado mediante convênio firmado entre a UTFPR e a Prefeitura Municipal de 

Ponta Grossa. 

Em relação à participação dos alunos, solicitou-se por meio do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e Termo de Consentimento para o uso de imagem 

e som de voz (TCUISV) a autorização dos pais e/ou responsáveis para realização do estudo 

com o grupo de crianças (Apêndice B). Também em respeito à vontade, liberdade e direito de 

escolha de participação da turma nesta pesquisa, foi solicitado o consentimento dos alunos por 

meio do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (Apêndice C). 

A pesquisa foi desenvolvida com base na observação e levantamento das hipóteses 

iniciais dos alunos em relação aos fenômenos observados e comparação com o 

desenvolvimento e aprendizado conceitual observado em momento posterior às atividades de 

experimentação e sistematização do conhecimento.  

O roteiro de atividades pedagógicas centrado na temática energia estruturou-se da 

conforme apresenta-se no Quadro 1: 

 

Quadro 1- Sequência de atividades pedagógicas desenvolvidas 

Atividade/Duração Objetivos de aprendizagem 
Mapeamento conceitual 

10h/aula 
Oferecer abordagem instrucional para aprendizagem sobre mapas conceituais. 

 
O que é energia? 

2h/aula 
Identificar as concepções prévias dos alunos sobre energia. 

Conceito de energia 
2h/aula 

Ampliar o entendimento sobre o tema gerador energia. 

Fontes de energia 
2h/aula 

Identificar fontes e tipos de energia e suas transformações. 

Fontes renováveis de 
energia 
2h/aula 

Identificar fontes renováveis de energia. 
Compreender a necessidade da busca por novas fontes de energia em relação aos 

impactos ambientais e escassez de recursos. 

Energia Elétrica 
3h/aula 

Identificar a energia elétrica como uma das formas de energia. 
Compreender o processo de geração de energia elétrica. 

Identificar aspectos positivos e negativos da geração e uso da energia elétrica. 
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Reconhecer impactos causados na geração de energia por meio de hidrelétricas. 
Circuito Elétrico 

3 h/aula 
Identificar a condução de corrente elétrica em um circuito. 

Funcionamento de uma 
lâmpada 
2 h/aula 

Demonstrar o funcionamento de uma lâmpada incandescente. 

A energia elétrica no dia 
a dia 

1h/aula 

Observação e identificação da energia elétrica no dia a dia. 
Discussão sobre a necessidade e consequências do uso de energia elétrica. 

Consumo consciente 
1h/ aula 

Promover discussões e reflexões sobre o uso consciente da energia, formas de 
otimizar o uso de equipamentos elétricos, benefícios ao planeta do consumo 

consciente. 
Avaliação da 
aprendizagem 

2h/aula 
Elaboração de mapas conceituais finais para avaliação do percurso de aprendizagem. 

Fonte: Autoria própria 

 
A partir do desenvolvimento da sequência de atividades pedagógicas, realizaram-se 

estudos ligados a esse processo de ensino aprendizagem, descrevendo, estruturando e 

sistematizando os resultados deste estudo no capítulo seguinte.  

A avaliação da aprendizagem foi realizada através da comparação dos registros 

iniciais dos alunos sobre os fenômenos observados e os produtos finais da aplicação das 

atividades- mapas conceituais. 

O percurso de aprendizagem observado também foi registrado na forma de um 

caderno de estratégias pedagógicas, produto e material complementar desse estudo, que tem 

como objetivo subsidiar as práticas de outros professores da educação básica no trabalho com 

mapas conceituais no ensino de ciências. 

  

 

5.4.  COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

Durante o processo de aplicação destas atividades, fizeram parte da coleta de dados os 

registros produzidos pelos alunos: mapas conceituais, atividades e relatos de atividades, bem 

como as observações da pesquisadora. 

Estes registros compõem os instrumentos de análise do desenvolvimento conceitual 

dos alunos, e foram utilizados como indicadores da ocorrência do processo de aprendizagem 

significativa no ensino de ciências. 

De acordo com Gil (2009, p. 178) “para interpretar os resultados, o pesquisador 

precisa ir além da leitura dos dados, com vistas a integrá-los num universo mais amplo em 

que poderão ter algum sentido”. Assim, a análise dos dados teve como enfoque critérios de 
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cunho interpretativo e qualitativo dos mapas conceituais que foram produzidos durante sua 

realização dessa pesquisa. 

 

 

5.5.  PRODUTO DE PESQUISA 

Com vistas a ampliar a efetivação dos resultados desta proposta de pesquisa, os dados 

obtidos foram analisados e, posteriormente organizados na forma de um caderno de 

estratégias pedagógicas para professores.  

Esse material visa descrever uma metodologia que viabilize a utilização de Mapas 

Conceituais como ferramenta pedagógica para a aprendizagem significativa de conceitos 

científicos nos anos iniciais do ensino fundamental, subsidiando a prática docente. 

O caderno de estratégias pedagógicas traz a fundamentação teórica e também as 

práticas desenvolvidas junto ao grupo de alunos pesquisados sobre o uso de mapas 

conceituais como recursos didáticos facilitadores da aprendizagem significativa. O material 

encontra-se como documento complementar a esta produção. 

 

 

5.6.  COMITÊ DE ÉTICA 

Este projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

instituição e teve sua execução aprovada pelo parecer n°1.322.878 de 13 de novembro de 

2015 (Apêndice A). 
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6. DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Nessa seção apresentam-se os resultados, a análise da pesquisa e atividades 

pedagógicas realizadas com o grupo de alunos participantes. Destaca-se nesta seção o 

percurso de aprendizagem em ciências naturais, observado por meio da elaboração de mapas 

conceituais, diário de observação da pesquisadora e demais registros dos alunos.  

Esse projeto de investigação desenvolveu-se em duas etapas, na qual a primeira refere-

se à abordagem instrucional para domínio e entendimento sobre o mapeamento conceitual. 

Nesta etapa foram realizadas diferentes atividades, de modo que os alunos pudessem 

compreender as especificidades da construção de um mapeamento conceitual à luz das ideias 

de Joseph Novak. 

A segunda etapa refere-se ao desenvolvimento das atividades de aprendizagem sobre o 

tema Energia. Considerando as colocações apresentadas anteriormente sobre a necessidade de 

se desenvolver uma aprendizagem significativa na educação básica, os conceitos científicos 

acerca do tema foram trabalhados na foram de uma sequência didática que abordou o conceito 

de energia, transformação de energia, fontes de energia, consumo e geração de energia 

elétrica, funcionamento da lâmpada e reflexões sobre o uso da energia no dia-a-dia. 

Ambas as etapas apresentam-se descritas a seguir e foram segmentadas em três 

subseções: Estratégias para a introdução dos mapas conceituais; Aplicação de atividades 

pedagógicas sobre o tema energia e Avaliação da aprendizagem. 

 

 

6.1. ESTRATÉGIAS PARA INTRODUÇÃO DOS MAPAS CONCEITUAIS 

De acordo com a literatura, construir bons mapas requer conhecimento e domínio das 

características dos mapas conceituais (NOVAK; CAÑAS, 2010), pois ao trabalhar com 

mapeamento conceitual é necessário distingui-los de outras técnicas de organizadores 

gráficos. 

Para Moreira (2006) a diferença entre as técnicas de representação cognitiva está na 

carga de significado que mapas conceituais trazem em sua construção. Além disso, alguns 

elementos são fundamentais nessas construções, pois permitem que a teia de conexões se 

estabeleça atribuindo significado aos conceitos. 



61 
 

Entre os vários tipos elaborações gráficas estão os mapas conceituais. Os Mapas 

Conceituais, desenvolvidos por Joseph Novak na década de 1970 pautam-se na elaboração e 

representação das estruturas cognitivas de cada indivíduo.  

De acordo com Novak e Cañas (2010, p. 17), “a produção de mapas conceituais é uma 

maneira fácil de estimular níveis muito elevados de desempenho cognitivo, quando o processo 

é bem realizado”, essa característica confere grande valor às produções, visto que 

externalizam as organizações conceituais presentes no processo de aprendizagem. 

Assim, pode-se definir os mapas conceituais como uma estratégia didática centrada na 

construção de diagramas e com objetivo de expressar conhecimento sobre determinada área. 

São organizados de forma hierárquica em relação aos conceitos mobilizados e tem como foco 

responder a um questionamento - a pergunta focal, atendendo a um objeto de estudo 

(NOVAK; CANÃS, 2010; MOREIRA; MASINI, 2011; MENDES; CICUTO; CORREIA, 

2013; AGUIAR; CORREIA, 2013). 

Além disso, as ideias de Joseph Novak sobre o mapeamento cognitivo colocam-se 

como subjacente a Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel e sendo um recurso 

facilitador da aprendizagem significativa para diferentes contextos. 

Mapas conceituais são dinâmicos, refletem o entendimento presente de quem o fez, 
por isso, só tem valor se for explicado por quem construiu, e por serem dinâmicos, 
podem trazer outros conceitos, quando reconstruídos no futuro, tornando-os mais 
ricos e complexos (SILVA; NEVES; SILVA, 2014, p. 3). 

 
Dado o seu valor, quando aplicada no contexto educacional o mapeamento conceitual 

exige certa familiaridade para garantir a expressão das estruturas cognitivas dos indivíduos, 

pois segundo Moreira e Masini (2001), quando não compreendido corretamente, torna-se uma 

estrutura complexa e confusa. 

Aguiar e Correia (2013) descrevem a importância de “atividades de treinamento” com 

o objetivo de apresentar fundamentos teóricos e práticos para o desenvolvimento de mapas 

conceituais.  Para estes autores, “o sucesso na utilização dos MCs como uma estratégia 

inovadora em sala de aula depende de um período de treinamento na técnica, que deve 

envolver professores (primeiro) e seus alunos (depois) ”. A proficiência no mapeamento 

conceitual é fundamental para possibilitar os benefícios descritos na literatura (AGUIAR; 

CORREIA, 2013). 
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Entende-se em Aguiar e Correia (2013) que as “atividades de treinamento” 

mencionadas pelo autor estão relacionadas à compreensão de domínio dos aspectos 

fundamentais de mapas conceituais, como relação entre conceitos, hierarquia conceitual e 

palavras de ligação e conexão semântica entre os conceitos. 

Neste sentido, de modo a apresentar os elementos e características dos mapas 

conceituais, e para criar um referencial para a elaboração de mapas, apresentou-se ao grupo de 

crianças do 5° ano uma sequência de atividades envolvendo a construção de mapas 

conceituais sobre diferenciados temas.  

Os temas abordados nesta etapa instrucional não estão diretamente ligados ao tema de 

estudo da pesquisa, porém foram mapeados a fim de construir as relações de entendimento do 

processo de mapeamento conceitual. 

A seguir apresentam-se descritas as atividades que compuseram esta abordagem 

instrucional para o domínio dos recursos e elementos do mapeamento conceitual. 

 

Tema: Mapeamento Conceitual 
Objetivo: Oferecer abordagem instrucional para aprendizagem sobre mapas conceituais 
Duração: 10 horas/aula 

Com o objetivo de demonstrar a estrutura de mapas conceituais, apresentar a proposta 

de pesquisa e o trabalho da pesquisadora, elaborou-se no quadro de giz um mapa conceitual 

com informações sobre o estudo e trajetória da pesquisadora.  

O mapa foi construído pela pesquisadora, que registrou as informações levantadas por 

meio de roda de conversa, onde registrava de acordo com sua trajetória profissional e também 

respondendo aos questionamentos dos alunos. Ao final da construção, solicitou-se que os 

alunos analisassem a construção e que lêssem algumas informações de acordo com as 

conexões estabelecidas no mapa. 

Com base nesta atividade inicial, foi solicitado que cada aluno fizesse sua 

apresentação pessoal, primeiramente, escrevendo-a na forma de um mapa conceitual e depois 

expressando oralmente o sentido de sua construção. Foi apresentado também, pode meio de 

slides os fundamentos do mapeamento conceitual, falando sobre sua origem e mostrando aos 

alunos diferentes maneiras de realizá-lo.  

A escolha dessa primeira temática para a construção dos mapas conceituais deu-se em 

função das ideias de Novak e Canãs (2010) ao descreverem temáticas de familiaridade como 

um caminho à introdução ao mapeamento conceitual. 
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Para se aprender a elaborar um mapa conceitual, é importante começar com uma 
área de conhecimento que seja bastante familiar para a pessoa que pretende elaborá-
lo. [...] isso cria um contexto que ajudará a determinar a estrutura hierárquica do 
mapa conceitual (NOVAK; CAÑAS, 2010, p.16). 

 
Nesta atividade foi possível observar os elementos que os alunos colocaram em suas 

construções e a forma como estabeleceram as conexões entre os mesmos. A exemplo, 

observa-se na imagem abaixo (Figura 4) um dos mapas produzidos nessa primeira atividade e 

a externalização do aluno sobre o mesmo, transcrita pela pesquisadora. Na imagem o nome 

foi omitido para salvaguardar a identidade do participante.  

 

 

Figura 4 - Mapa Conceitual de apresentação dos alunos 
 

 

“Meu nome é (Aluno 19), eu tenho dez anos, moro 

com meus pais e tenho muitos amigos e um irmão 

mais velho. Estudo nesta escola desde o 1° ano. Eu 

gosto de brincar com meus amigos e ficar em casa 

conversando com minha família. ”  

 

 
 

Fonte: Autoria própria 
 
 

Verifica-se na Figura 4 que a construção possui características semelhantes a uma 

estrutura conceitual, porém utilizam-se de muitas palavras como conceitos, não apresentam 

termos de ligação para justificar e explicar as conexões entre as ideias elencadas, bem como 

estruturas semânticas claras para o mesmo. Essas observações sobre os MC dessa primeira 

atividade colocam-se coerentes com a descrição da literatura, sobre tudo no que se refere a 

“frases” nas caixas de conceito (NOVAK; CAÑAS, 2010).  

Ao observar este aspecto nas construções dos alunos, registrou-se no diário de 

observação da pesquisadora a necessidade e instruir os alunos sobre outras formas de abordar 

esses conceitos. À luz dos estudos de Novak e Canãs (2010), compreende-se que o uso de 

frases como conceitos devem ser evitadas, pois pode ser transformada em uma subseção 

elaborada por meio de conexões entre as palavras chave. 

Aluno 19 
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Outro aspecto observado foi quanto à necessidade de reestruturação de mapas 

conceituais. Foi possível perceber nas produções iniciais dos alunos, que não há uma 

organização hierárquica dos mapas, visto que não se pode delimitar os níveis e organização 

dos conceitos (subordinação e superordenação), o que revelou que os alunos compreendem a 

abstração necessária para elaboração dos mapas, mas necessitavam de mais atividades para 

bem fazê-los.  

Após a apresentação dos alunos com seus mapas e explicações sobre os mesmos, a 

pesquisadora explicou o objetivo do estudo e a proposta de trabalho que foi desenvolvido com 

o grupo. 

Como atividade de fixação, foi elaborado coletivamente um mapa conceitual sobre o 

tema Sistema Respiratório. A escolha da temática ocorreu em função das limitações de tempo, 

e nesse caso, optou-se por mapear um conceito já estudado pela turma, de modo a observar a 

relação conceitual e a expressão de aprendizagem por meio do mapeamento.  

Ao elaborar o mapeamento coletivo, foi orientado para que os alunos explanassem 

sobre o assunto que estudaram e dissessem qual a forma de transcrevê-lo na estrutura do 

mapa.  Para destacar os conceitos e palavras de ligação foram usadas cores diferenciadas, com 

intuito de que os alunos percebessem a diferença de função de cada palavra para o 

mapeamento. Após a atividade os alunos transcreveram o mapa coletivo em seus cadernos, 

como síntese da temática estudada, como pode-se observar na Figura 5: 

 

 

                        Figura 5 - Mapa conceitual coletivo sobre sistema respiratório 

  
                        Fonte: Autoria própria 
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Durante a elaboração coletiva do mapa, a pesquisadora atuou como escriba da turma e 

também como orientadora, solicitando sempre que pensassem em uma palavra de ligação para 

relacionar os conceitos e sugerindo que sintetizassem as informações a serem registradas 

(conceitos) em poucas palavras. 

A Figura 5 demonstra uma evolução progressiva na estruturação de mapas conceituais, 

embora ainda seja possível identificar que os conceitos não estão bem integrados e pouco 

hierarquizados, isso revela que a aprendizagem em mapas conceituais ainda estava em 

construção para esse grupo. 

Nessa construção (Figura 5), identificam-se conceitos enumerados que podem ser 

entendidos em Novak e Gowin (1984), como uma cadeia de palavras sem relações claras, 

sendo um indício de aprendizagem sobre o recurso instrucional. 

Diante desse fato observado, vale ressaltar que o foco da elaboração destas atividades 

iniciais ateve-se na construção de mapas conceituais, deixando em segundo plano os conceitos 

e conhecimentos acerca do tema mapeado. Assim, o processo de verificação dos significados 

conceitual será avaliado como resultado de pesquisa na segunda etapa desta aplicação. 

Ainda como atividades de familiarização com a estratégia didática de mapas 

conceituais, foram solicitadas construções individuais sobre diferentes temas, tais como 

sistemas do corpo humano, compreensão textual, reciclagem, festas folclóricas, como 

observa-se na Figura 6. 

 

 

                 Figura 6 - Exemplo de mapa conceitual de treinamento 

 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autoria própria 
 
 

As temáticas abordadas nestas atividades estavam sempre ligadas a um conteúdo ou 

tema já estudado pela turma, de modo que o foco das construções fosse somente a 

organização desse conhecimento na estrutura dos mapas. Houve também variação das 
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técnicas de construção, oferecendo mapas conceituais incompletos para que os alunos 

terminassem, e também com erros conceituais para que os corrigissem. 

Outra atividade desenvolvida foi à dinâmica de explosão de ideias. Nesta atividade a 

pesquisadora solicitou que os alunos explanassem o que sabiam sobre determinado assunto e 

registrou-se estes conceitos no quadro. Ao registrar esses “conceitos-chave” utilizou-se da 

ideia presente em Novak e Canãs (2010), sobre um ranking de conceitos facilitadores para o 

início da elaboração de mapas conceituais. 

Nós costumamos nos referir à lista de conceitos como um estacionamento, já que a 
ideia é transferir esses conceitos para dentro do mapa conceitual à medida que 
determinamos onde eles se encaixam. Alguns conceitos podem continuar no 
estacionamento depois que o mapa estiver pronto, caso a pessoa que o fez não veja 
como relacioná-los a contento aos outros conceitos no mapa (NOVAK; CANÃS, 
2010, p. 16). 

O processo de registro de conceitos, mencionado acima foi bastante instrutivo para o 

grupo de alunos pesquisados, pois ao observarem a listagem de conceitos chaves, buscavam 

relacioná-los com o tema estudado criando as suas redes conceituais.  

Além disso, por meio dessa atividade observaram-se as estruturas proposicionais que 

os alunos utilizaram para criar os mapas conceituais. Na construção de suas relações 

semânticas, as proposições mais empregadas pelos alunos ao relacionarem os conceitos 

através das palavras de ligação foram destacadas no Quadro 2: 

 

 

Quadro 2 - Palavras de ligação mais aplicadas nas estruturas conceituais dos alunos  
Palavras de ligação mais aplicadas nas estruturas conceituais dos alunos 

Consome Usa Necessita 
É Dá (fornece) Liga 

Pode Causa Consome 
Pode ficar Ficam Gostam/Gosta de 
Pode ser São Formam 

Tem Gera Faz 
Transmite Tem Precisa (de) 

Vem Possui Traz 
                 Fonte: Autoria própria 

 

No decorrer dessas atividades de familiarização com mapas conceituais, as palavras 

apresentadas no Quadro 2 foram as que mais se destacaram na relação proposicional entre os 

conceitos. Enquanto nos mapas iniciais observavam-se poucas ou nulas ligações entre os 

conceitos, no decorrer das atividades essas relações se ampliaram. 
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Observou-se a compreensão dos alunos quanto à necessidade de criar relações de 

significado entre os conceitos. Foi identificado que alguns alunos ao relacionarem os 

conceitos não atribuíram uma relação semântica clara, como se observa na figura abaixo 

(Figura 7), com recortes de alguns mapas produzidos. 

 

Figura 7 - Recorte de mapas conceituais exemplificando a falta de relação proposicional verbal 

     
            Fonte: Autoria própria 
 

Esse aspecto segundo Aguiar e Correia (2013) “gera uma estrutura que não pode ser 

classificada como proposição”. Desta forma este aspecto registrado nas observações da 

pesquisadora, durante o decorrer das atividades e foi retomado com o grupo, de modo que as 

proposições empregadas pudessem produzir uma relação de significado válida entre os 

conceitos. 

Assim, observou-se que no período de aplicação das atividades de treinamento houve 

uma evolução na compreensão do que são mapas conceituais e da abstração necessária em 

relação aos conceitos para compor as sentenças. Tendo em vista este avanço, prosseguiu-se 

para a segunda etapa do estudo, com aplicação das atividades pedagógicas relacionadas aos 

conceitos científicos sobre o tema Energia. 

 

 

6.2.  APLICAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS SOBRE O TEMA ENERGIA 

Atividade 2 
Tema: Energia 
Objetivo: Identificar as concepções prévias dos alunos sobre energia. 
Duração: 2 horas/aula 
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 Com o objetivo de buscar compreender o que significa Energia, de que forma é 

utilizada no cotidiano dos alunos, suas etapas de produção e transformações aplicou-se uma 

sequência de atividades relacionadas ao tema, de forma a contribuir com a construção 

significativa do conhecimento para os sujeitos da pesquisa. 

Como atividade inicial, buscou-se identificar as concepções prévias dos alunos sobre o 

tema energia solicitando que os mesmos elaborassem mapas conceituais de modo a responder 

a pergunta focal “O que é energia? ”.  

Durante a realização dessa atividade os alunos sentiram-se bastante familiarizados 

com o mapeamento conceitual, devido à instrução recebida anteriormente e, portanto, foi 

possível observar a presença dos elementos que caracterizam os mapas conceituais nessas 

produções, conforme o exemplo da Figura 8. 

 
    Figura 8 - Exemplo de mapa conceitual sobre o que é energia 

 
                                  Fonte: Autoria própria 
 

Após a construção, os alunos apresentaram seus mapas conceituais em uma roda de 

conversa. De modo geral, nessa externalização do mapeamento cognitivo realizado 

identificou-se que a turma associou o tema energia a energia elétrica, como se observa na 

figura 8.  

Durante a apresentação dos mapas conceituais produzidos foi possível identificar 

também que para muitos alunos o conceito de energia está relacionado à energia elétrica e é 
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expresso pelos alunos, de acordo com o senso comum, com o sentido de luz: “A energia é a 

luz que a gente usa na escola, na casa...”, “É aquilo que precisa pra funcionar o chuveiro, 

geladeira, celular”, “É a luz que vem dos postes”. 

Este aspecto reafirmou a necessidade de estruturar uma sequência de atividades de 

modo a contribuir para a ampliação da compreensão do conceito de energia perante o grupo, 

oferecendo-lhes maior nível de conceituação e conhecimento sobre o tema. 

Em alguns mapas, conceitos como energia solar, nuclear e força estiveram presentes, 

porém as explicações dadas pelos alunos sugeriam que os conceitos tratavam-se de elementos 

que haviam ouvido falar, mas não sabiam exatamente do que se tratava. 

Nessas construções iniciais foi possível identificar alguns subsunçores, de acordo com 

a teoria de Ausubel, que se relacionam com o objeto de estudo desta pesquisa (força, 

aquecimento, energia solar, etc.). 

Neste sentido, os mapas conceituais foram úteis não só como auxiliares na 

determinação do conhecimento prévio do aluno (ou seja, antes da instrução), mas também 

para investigar mudanças em sua estrutura cognitiva durante a instrução que ocorreu no 

desenvolvimento dessa pesquisa.  

Essa atividade foi fundamental para nortear o desenvolvimento da etapa seguinte. Por 

meio das observações realizadas verificou-se a necessidade de ampliar o entendimento dos 

alunos com outros conceitos, tais como força e trabalho. 

 
Atividade 3 
Tema: Energia 
Objetivo: Ampliar o entendimento sobre o tema gerador energia 
Duração: 2 horas/aula 
 

A partir dos conceitos apresentados nos mapas conceituais iniciais, aqui 

compreendidos como subsunçores para o desenvolvimento do processo de aprendizagem, 

estimularam-se discussões para que os alunos percebessem que a energia não está associada 

somente à energia elétrica.  

Sob o entendimento das estratégias de Novak e Gowin (1984) para elaboração de 

mapas conceituais com crianças, orientou-se a busca ao significado da palavra ENERGIA no 

dicionário. As acepções encontradas foram registradas individualmente e posteriormente 

comparadas em pequenos grupos, onde os alunos puderam discutir e perceber que a energia se 

relaciona a força, calor, alimentação, movimento e etc. 

Esse tipo de atividade, embora se aproxime mais da aprendizagem mecânica, haja 

vista seu caráter de passividade na construção de conhecimento ao buscar informações 
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prontas e reproduzi-las para atender a um questionamento, tem seu papel na aprendizagem 

significativa. 

Como já afirmado por Moreira (2010, 2013) a aprendizagem mecânica e a 

aprendizagem significativa não se contrapõem. Ao realizar a atividade de busca e registro do 

conceito de energia presente nos dicionários, buscou-se contribuir para a construção de 

subsunçores que seriam necessários ao processo de aprendizagem desenvolvido nessa 

pesquisa. 

Isso justifica-se em Moreira e Masini (2001, p. 19), os quais sustentam que “a 

aprendizagem mecânica é sempre necessária quando um indivíduo adquire uma informação 

numa área de conhecimento completamente nova para ele”. Isso significa que a aprendizagem 

mecânica algumas vezes torna-se o passo inicial para a ocorrência da aprendizagem 

significativa, sem que isso se torne prejuízo para o processo. 

Além disso, entende-se que este processo é também uma manipulação cognitiva para a 

construção de organizadores prévios facilitadores da aprendizagem significativa. Em Ausubel 

(1980) se estabelece a ideia de que os organizadores prévios são facilitadores da 

aprendizagem significativa, pois são como materiais introdutórios para o material a ser 

aprendido funcionando como “pontes cognitivas” (MOREIRA; MASINI, 2001). 

Assim, as discussões sobre o conceito de energia apresentado nessa atividade foram 

importantes para criar as associações entre as percepções iniciais dos alunos e situações do 

cotidiano correlacionadas a este tema, trilhando o processo de aprendizagem significativa 

proposto nessa pesquisa. Alguns alunos exprimiram ideias como “Ah, tem a energia que vem 

da comida! ” (Aluno15), “também pode ser a energia do sol (Aluno17) ”. 

Os conceitos apresentados pelos alunos são importantes indicadores da ocorrência do 

processo de aprendizagem. Em crianças, a construção destes conceitos iniciais dá-se de forma 

espontânea, por meio das experiências empírico-concretas (MOREIRA; MASINI, 2001).  

Neste sentido, a associação de ideias, mesmo que ainda de conceitos não estruturados 

torna-se importante para a efetivação do processo de aprendizagem. Ao revelar sentido entre 

situações do cotidiano e os objetos de aprendizagem os conceitos ganham força e significado 

para os alunos, acomodando-se de maneira mais significativa na estrutura cognitiva do aluno. 

Para concluir esta etapa da atividade, os alunos foram convidados a registrar por meio 

de desenhos como a energia está presente em seu dia a dia. Ao analisar os desenhos foi 

possível perceber uma ampliação do entendimento dos mesmos sobre o que é energia e como 

a percebem em seu cotidiano. 
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Figura 9 - Desenhos dos alunos sobre a energia presente no dia a dia 

 

            
 
Fonte: Autoria própria 

 

Os desenhos revelam aspectos associados à energia elétrica, solar, sonora, entre outras. 

Por meio dessas produções é possível delinear um crescimento conceitual em relação à 

temática, sobretudo nas relações entre o conceito científico e a sociedade.   

É possível observar nas imagens que há uma correlação estabelecida pelos desenhos 

com a transformação de energia e também o cuidado e atenção dos alunos em ampliar seu 

vocabulário científico. Esses aspectos demonstram que os alunos já atribuem significados 

próprios aos conceitos científicos, e que os correlacionam com as informações e fatos sobre 

Ciência e Tecnologia.  

Destacam também Sasseron e Carvalho (2008) a perspectiva de o ensino de ciências 

contribuir com as relações ente o conhecimento e a sociedade, reiterando que: 

[...] reforçamos aqui nosso pressuposto de que o ensino de Ciências pode e deve 
partir de atividades problematizadoras, cujas temáticas sejam capazes de relacionar e 
conciliar diferentes áreas e esferas da vida de todos nós, ambicionando olhar para as 
ciências e seus produtos como elementos presentes em nosso dia-a-dia e que, 
portanto, apresentam estreita relação com nossa vida (SASSERON; CARVALHO, 
2008, p. 23). 

Verifica-se, segundo Sasseron e Carvalho (2008) que as produções dos desenhos dos 

alunos demonstram o entendimento de que o tema estudado está presente no cotidiano dos 

alunos e, de acordo com o interesse dos mesmos, foi-lhes introduzido a nomenclatura para os 
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tipos de energia. De forma espontânea esses conceitos foram registrados nas imagens, 

demonstrando uma ampliação do repertório e vocabulário científico dos alunos. 

Considera-se importante introduzir a linguagem científica para crianças dos anos 

iniciais, mesmo que em níveis mais superficiais de conceitualização, para que possam 

compreender e associar fatos do senso comum com o conhecimento científico produzido pela 

sociedade como forma de ampliar e desenvolver a alfabetização científico-tecnológica.  

 
Atividade 4 
Tema: Fontes e tipos de energia 
Objetivo: Identificar fontes e tipos de energia e suas transformações. 
Duração: 2 horas/aula 

 
A atividade consistiu em uma aula expositiva sobre as principais fontes de energia, 

utilizando recurso midiático (slides) para apresentação de cada fonte de energia e sua forma 

de obtenção. Nessa aula a pesquisadora promoveu discussões sobre os impactos da geração de 

energia para o meio ambiente, bem como abordou historicamente a necessidade humana no 

desenvolvimento de tecnologias de geração de energia. A sistematização, contou com 

registros escritos dos alunos e alguns exercícios de fixação sobre o tema. 

Os alunos observaram diferentes fontes de energia, discutiram sobre qual fonte de 

energia consideram mais ecologicamente correta e as formas de energia que utilizam. 

Também apresentaram suas percepções sobre o tema, indicando o que já conheciam e sabiam 

a respeito de fontes de energia, associando este tema também a outros estudos realizados pela 

turma no decorrer do ano letivo. 

Após o desenvolvimento dessas atividades, adotou-se como metodologia de avaliação 

da aprendizagem a elaboração em grupos de mapas conceituais semiestruturados, utilizando o 

conceito obrigatório “Fontes de Energia”, limitando o número de conceitos, mas permitindo 

várias possibilidades para relacioná-los. 

A aplicação de mapas conceituais semiestruturados MCSE3 baseou-se nos trabalhos do 

grupo de estudos sobre Mapas Conceituais da Universidade de São Paulo (USP) 4·, onde os 

pesquisadores descrevem em seus trabalhos o uso de mapas conceituais na condição de 

semiestruturados, restringindo o número conceitos durante o mapeamento conceitual. 

                                                           
3 A condição de Mapas Conceituais Semiestruturados compõe os estudos de Mendes, Cicuto e  Correia (2013); 
Aguiar e Correia (2013); Mendes; Aguiar e Correia (2013); entre outros, que buscam por meio de estruturas pré- 
determinadas analisar a relação que os executores dos mapas desenvolvem entre os conceitos, restringindo o 
número de conceitos conforme demanda. 
4  Grupo de Pesquisa Mapas Conceituais desenvolve suas atividades Escola de Arte, Ciências e Humanidades da 
Universidade de São Paulo (EACH/USP Leste) e dedica-se às pesquisas sobre mapeamento conceitual 
(www.mapasconceituais.com.br). 
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Conforme descrito pelos pesquisadores, essa condição torna-se valiosa no sentido de 

que promove um exercício de síntese na seleção de conceitos sobre o tema mapeado 

(MENDES; CICUTO; CORREIA, 2013) e também proporciona a análise de rede 

proposicional elaborada. 

Nesse sentido, a atividade proposta procurou avaliar as conexões estabelecidas pelos 

alunos e assim verificar a compreensão dos mesmos sobre o tema fontes de energia. Na 

Figura 10 observa-se o mapa MCSE apresentado para a atividade. 

 

 
                Figura 10 - Exemplo de mapa conceitual semiestruturado sobre “Fontes de Energia” 

                 Fonte: Autoria própria 
 
 
 

Para essa construção adotou-se uma hierarquização pautada no princípio da 

diferenciação progressiva, que parte das ideias mais gerais para as mais específicas dentro de 

um mapa conceitual. Assim entende-se que o conceito mais geral, colocado no topo do mapa 

conceitual, superordena em níveis inferiores os conceitos mais específicos, identificados 

como subordinados (NOVAK; CAÑAS, 2010). 

A diferenciação progressiva dos conceitos facilita a assimilação de novas 
informações durante a aprendizagem. Por esse motivo, é aconselhável começar a 
instrução com conceitos mais gerais sobre o assunto a ser abordado. Os 
detalhamentos devem ser feitos a partir deles, a fim de que os alunos consigam 
compreender todas as partes do conteúdo sem perder a chance de relacioná-las com 
o todo (CICUTO; MENDES; CORREIA, 2013, p. 5). 
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Sob esse entendimento, delimitou-se como conceito chave “Fontes de energia” e 

solicitou-se que os alunos elaborassem seus mapas com base nos estudos abordados na aula 

expositiva. Os mapas conceituais elaborados pelos grupos foram analisados tanto no que diz 

respeito ao conteúdo abordado na aula, bem como a rede de proposições e conceitos utilizada 

nos MCs em busca de significados. 

Observa-se nas imagens a seguir algumas estruturas elaboradas pelos alunos durante a 

atividade em grupos: 

 
 

        Figura 11 - Mapas Conceituais semiestruturados sobre “Fontes de Energia” 

        Fonte: Autoria própria 
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No que se refere ao conteúdo instrucional abordado nas atividades, os grupos 

identificaram as principais fontes de energia estudadas, bem como seus processos de 

obtenção.  

Sobre o número de conceitos mobilizados, houve completude das 10 lacunas 

orientadas para a atividade, porém sem distinção de hierarquia entre as mesmas para a maioria 

dos mapas. Os conceitos foram agrupados de forma aleatória, não indicando a diferenciação 

progressiva pelas unidades de sentido estabelecidas. 

Em relação às proposições apresentadas, houve excessiva repetição e expressões no 

mapa, a exemplo vem da - é a - pode ser. Para os mapas analisados essas expressões não 

revelam um direcionamento de sentido e significado para as estruturas.  

No mapa conceitual destacado pela Figura 12 salienta-se que esta foi a única 

construção conceitual dos grupos que demonstrou certa organização hierárquica. Nesse mapa 

o grupo subdividiu o conceito de fontes de energia em três conceitos menos inclusivos tais 

como, Energia Solar, Energia Hidráulica e Energia Eólica. Embora o mapa contenha 

proposições que não representam elementos de ligação concisos (proposições não verbais), 

ele mostra maior nível de organização conceitual que os demais em relação ao tema fontes de 

energia. 

 

Figura 12 - Mapa conceitual semiestruturado coletivo, com disposição hierárquica 

Fonte: Autoria própria 
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De modo geral verifica-se que embora haja o entendimento das principais fontes de 

energia abordadas na unidade de estudo, os mapas semiestruturados não foram desenvolvidos 

com clareza de ideias sobre o tema. Isso revelou para essa pesquisa, que atividades como essa 

precisam de uma reelaboração a partir das discussões realizadas pelos grupos.  

 

Atividade 5 
Tema: Fontes renováveis e não renováveis de energia 
Objetivo: Identificar fontes renováveis de energia. 
Duração: 2horas/aula  

 
Para essa atividade foi oferecida abordagem instrucional sobre energia renováveis e 

não renováveis, de modo a sistematizar estes conceitos identificando-os em situações do dia a 

dia. Utilizaram-se como fonte de estudo textos com foco na necessidade humana de busca de 

energia e de novas fontes, permitindo discussões e reflexões sobre o consumo de energia. 

Durante as discussões desta aula surgiram comentários como “aqui na nossa cidade 

nem sempre tem sol, então não daria pra usar só a energia solar numa casa” (Aluno 16), 

sendo complementados por “aqui venta bastante, mas tem dias que não” (Aluno 5). Esses 

pensamentos demonstram que os alunos reconhecem a necessidade de uma fonte de energia 

renovável e não poluente, porém identificam que algumas fontes renováveis de energia não se 

aplicam a sua realidade. 

Com base nessas ideias a pesquisadora retomou os exemplos sobre usinas eólicas e 

captação de energia solar. Essa retomada foi importante para clarificar o entendimento sobre 

energia solar, onde o grupo de alunos compreendeu que a geração dessa, em pequena escala 

pode ser uma alternativa para a redução do consumo de energia elétrica. Alguns alunos 

apresentaram ideias sobre o tema, contribuindo com as discussões: “Eu já vi essas placas 

(painéis solares) em alguns telhados...” (Aluno 2), “Se eu pudesse, professora, enchia meu 

telhado desses painéis, aí no dia de sol teria água quente e economizaria no chuveiro. ” 

(Aluno 21). 

As discussões provocadas por estes levantamentos conduziram o grupo para o 

entendimento de que, em larga escala, necessita-se da produção de energia elétrica por meio 

das hidrelétricas, como é o caso do Brasil, porém há alternativas que podem ser utilizadas 

nesse processo. Além disso, questões referentes à redução do consumo e uso consciente da 

energia ficaram bastante marcadas na fala e nas atitudes dos alunos. 
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Neste sentido verifica-se que o desenvolvimento das aulas aponta para a promoção da 

alfabetização científica, tendo o ensino de ciências com foco na temática energia como 

cenário. 

Ensinar Ciências para os anos iniciais tem como premissa a promoção da 
aprendizagem de conhecimentos que contribuam para uma melhor compreensão dos 
fenômenos naturais que permeiam a realidade do aluno e lhe ofereçam aporte para 
participar no meio em que vive de maneira critica e reflexiva, considerando-se, 
inclusive, as consequências que essa intervenção pode causar (FABRI, 2011, p. 16). 

Entende-se que a formação oferecida aos sujeitos da pesquisa, estabelece relações com 

sua atuação em sociedade. Esta perspectiva, ligada a uma abordagem CTS contribui para 

construção de uma sociedade ativa, reflexiva e cada vez mais capaz de tomar decisões diante 

do desenvolvimento científico e tecnológico.  

Durante a atividade verificou-se que as ações dos alunos se modificaram em relação 

ao consumo de energia, sobretudo em relação ao desperdício e conscientização sobre suas 

ações. Ao transpor o conteúdo sistematizado o aluno associa saberes e vivências, tornando-se 

capaz de inferir em sua realidade. 

 
Atividade 6 
Tema: Energia Elétrica 
Objetivo: Identificar a energia elétrica como uma forma de energia, 
                 Compreender o processo de geração de energia elétrica, 
                 Identificar aspectos positivos e negativos da geração de energia elétrica, 
      Reconhecer os impactos causados na geração de energia por meio de hidrelétricas. 
Duração: 3 horas/aula 
 

Para essa atividade retomaram-se os conceitos abordados nas aulas anteriores, 

sobretudo sobre a importância da energia elétrica e seu processo de produção. Para isso 

apresentou-se aos alunos o vídeo “De onde vem a energia? ” da série infantil De onde vem? 

produzida pela TV Escola/TV Pinguim (2002). 

No episódio a personagem Kika busca descobrir de onde vem a energia elétrica da sua 

casa. O vídeo aborda as fontes de energia elétrica proveniente da força dos ventos, dos raios 

solares, da queima do gás natural e do óleo e da força das águas, como no Brasil. Ressalta que 

a energia elétrica em nosso país vem, sobretudo, das usinas hidrelétricas, e aborda um breve 

histórico sobre a invenção da luz elétrica. 

A partir da exibição do vídeo os alunos foram estimulados a pensarem sobre como é 

produzida a energia em nossa região e de que forma é distribuída em suas casas. 
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Nesta aula também se explorou o site da Usina Hidrelétrica de Itaipu, acompanhando a 

apresentação institucional da empresa sobre a geração de energia 

(http://www.itaipu.gov.br/nossa-historia). 

As informações apresentadas pelo site da empresa foram complementadas por meio da 

leitura de textos e imagens sobre eletricidade presentes no material didático adotado pela 

escola5. 

Também nesta atividade os alunos foram convidados a analisar as imagens, que 

demonstravam o processo de alagamento de terras ao redor do lago de Itaipu e as 

transformações ocorridas nessa paisagem, de modo a identificar os aspectos positivos e 

negativos da geração de energia em relação aos impactos ambientais. 

A análise dessas imagens culminou na construção de uma tabela comparativa com os 

pontos positivos e negativos da geração energia elétrica. Nesta atividade os alunos elencaram 

vários aspectos abordados durante a atividade instrucional e analisaram o papel da geração de 

energia para a sociedade.  

Essa reflexão e posicionamento crítico diante do tema energia demonstra o 

empoderamento que o conhecimento científico atribui ao aluno, dentro de uma perspectiva de 

alfabetização científica. 

Esse processo encontra respaldo na fala de Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2009, 

p. 34), ao afirmarem que “o trabalho docente precisa ser direcionado para a sua apropriação 

crítica pelos alunos, de modo que efetivamente se incorpore no universo das representações 

sociais e se constitua como cultura”. 

Dar voz ao educando de modo que ele se perceba incluído no processo de 

desenvolvimento científico na sociedade deve ser papel da educação básica. Nesse sentido, o 

currículo de ciências torna-se o cenário ideal para promover estas reflexões e abordagens, 

favorecendo o desenvolvimento da Alfabetização Científica. 

Quando se fazem propostas para uma Alfabetização Científica se pensa 
imediatamente nos currículos de ciências. Estes, cada vez mais, em diferentes países 
têm buscado uma abordagem interdisciplinar na qual a ciência é estudada de 
maneira inter-relacionada com a tecnologia e a sociedade. Tais currículos têm sido 
denominados de C-T-S – Ciência, Tecnologia e Sociedade (CHASSOT, 2000, p. 47-
48). 

                                                           
5 Pessoa, K.; Favalli, L. Coleção a Escola é nossa: ciências 5° ano. São Paulo: Ed. Scipione, 3ed., 2014.  
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Sob esta perspectiva incentivaram-se discussões sobre o uso consciente da energia 

relacionando-a aos impactos ambientais, custos de produção e consumo. Foram analisadas 

charges, faturas de energia, jogos e vídeos, contribuindo para as discussões sobre estes 

aspectos.  

 

Atividade 7 
Tema: Circuito Elétrico 
Objetivo: Identificar a condução da corrente elétrica em circuito 
Duração: 3 horas/aula 

 
Para compreender o processo pelo qual a energia elétrica chega as nossas casas, 

retomaram-se as atividades anteriores por meio de roda de conversa, identificando a energia 

elétrica como necessária à realização das atividades básicas da nossa sociedade. 

Questionou-se os alunos quanto ao processo pelo qual a energia chega até as 

residências e propôs-se a construção de um circuito elétrico com pilhas e lâmpadas de led, 

demonstrando a condução da corrente elétrica em um circuito aberto e fechado. 

A atividade demonstrativa foi importante para a compreensão do processo de geração 

e utilização de energia elétrica. Ao representar o circuito elétrico, materializaram-se conceitos 

abstratos para os alunos, associando-os a representações mais compreensíveis para os 

mesmos.  

 

Atividade 8 
Tema: Funcionamento de uma lâmpada 
Objetivo: Demonstrar o funcionamento de uma lâmpada incandescente. 
Duração: 2 horas/aula 
 

Dando continuidade as atividades sobre circuitos elétricos, realizou-se a atividade de 

demonstração do funcionamento de uma lâmpada incandescente.  Utilizando um circuito 

composto por pilhas de 1,5 v e um grafite, os alunos observaram a queima do grafite ao fechar 

o circuito. 

Essa analogia demonstra o funcionamento da lâmpada incandescente e o processo de 

condução dos elétrons no filamento de tungstênio presente na lâmpada. 

Nota-se que hoje no Brasil, lâmpadas incandescentes já não são mais produzidas e 

comercializadas, sendo substituídas por modelos com maior eficiência e menor consumo 

elétrico. Porém, mesmo diante desse processo de substituição das lâmpadas incandescentes, 

muitos alunos e até mesmo na própria escola fazem uso dos modelos mais antigos de 

iluminação.  
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Esse aspecto também foi abordado durante a aula demonstrativa, levando os alunos a 

refletir sobre os benefícios da escolha por lâmpadas mais “inteligentes”– menor consumo X 

maior eficiência. Comentários como “a diretora deveria substituir essas lâmpadas aqui na 

escola para economizar” (Aluno 10) e “na minha casa ainda tem dessas lâmpadas, mas vou 

dizer para minha vó trocar” (Aluno 3) revelaram o entendimento das discussões realizadas 

acerca do consumo consciente e indicam a aproximação do conhecimento com a realidade do 

aluno. 

Durante essa demonstração, fez-se o resgate histórico sobre a invenção de Thomas 

Edison (1847-1931) e seus experimentos com ligas metálicas que resistiam ao calor gerando 

luz, ressaltando também que antes Thomas Edison, no início do século XIX, outros cientistas 

pesquisaram construir fontes de luz à base de energia elétrica. 

Os registros dessa atividade foram feitos na forma de esquemas, desenhos e anotações 

e foram registrados nos cadernos dos alunos para consultas posteriores.  

 
 
Atividade 9 e 10 
Tema: A energia elétrica no dia a dia e o consumo consciente 
Objetivo: Observação e identificação da energia elétrica no dia a dia, 
                 Discussão sobre a necessidade e consequências do uso de energia elétrica. 

     Promover discussões e reflexões sobre o uso consciente da energia, formas de 
otimizar o uso de equipamentos elétricos, benefícios ao planeta do consumo consciente. 
Duração: 2 horas/aula 

 

Durante essa atividade foram desenvolvidas discussões sobre a necessidade da energia 

elétrica no cotidiano dos alunos pesquisados e também as consequências do consumo abusivo 

da energia elétrica.  

Por meio da retomada das atividades já realizadas e também das percepções dos 

alunos sobre as implicações da energia em suas vidas foram apresentadas ideias como: 

“Seria ótimo, professora, se aqui na nossa cidade a gente pudesse usar a energia 
eólica e solar em cada casa, desse jeito não precisaria de tanta energia das 
hidrelétricas” (Aluno 14). 

“Minha mãe sempre fala que tem que apagar a luz quando sai do quarto ou da sala, 
e é verdade, se todo mundo usar bastante vai ser necessário mais produção de 
energia, e pode prejudicar o meio ambiente e até ficar mais caro pra todo mundo” 
(Aluno 21). 
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“Eu acho que dá pra economizar em tudo, professora. A gente pode reduzir a ‘luz’ 
que consome a água que gasta e até as coisas que usamos, porque a gente viu que 
não é só a energia da nossa casa, mas pra fazer TV, roupa, alimento, brinquedos 
também gasta um monte de coisas da natureza” (Aluno 17). 

Esses aspectos revelados pela fala dos alunos demonstram o desenvolvimento de uma 

conscientização em relação ao uso de bens e recursos naturais. Ao afirmarem que é necessário 

o consumo consciente dos recursos naturais, o grupo de alunos em sua maioria, demonstrou 

ter compreendido os processos necessários à produção de energia e também foram de reduzir 

e utilizá-la de forma consciente em seu dia a dia. 

A conscientização do seu papel enquanto parte da sociedade consumidora dos recursos 

naturais também foi um dos aspectos positivos observados. Os alunos demonstraram durante 

a realização das atividades evolução na compreensão sobre o uso de recursos naturais nos 

processos de fabricação de seus bens. 

Verificou-se ainda, que houve entendimento de que a energia corresponde a um 

conceito amplo, relacionado à força, movimento e trabalho. 

Também se verificou por meio de roda de conversa o entendimento sobre a geração da 

energia elétrica e o processo de condução da mesma até as residências e sua forma de 

utilização.  

Compreender de que forma a ciência e a tecnologia implicam em sua vida torna-se 

necessário ao ensino da educação básica, uma vez que “é uma necessidade cultural ampliar o 

universo de conhecimentos científicos, tendo em vista que hoje se convive mais intensamente 

com a Ciência, a Tecnologia e seus artefatos” (LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001, p.5). 

Nesse sentido contribuir para o entendimento das relações entre a ciência e a 

tecnologia na vida dos educandos tem também objetivos na construção de uma educação para 

a cidadania. 

Além disso, ao trabalharem com conceitos científicos na educação básica, esses alunos 

constroem espontaneamente conceitos sobre o mundo, que poderão desenvolver-se em 

estágios superiores da sua formação, solidificando saberes em relação à tríade ciência, 

tecnologia e sociedade. 
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6.3. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Atividade 11 
Tema: Avaliação da aprendizagem 
Objetivo: Elaboração de mapas conceituais finais para avaliação do percurso de 
aprendizagem. 
Duração: 2 horas/aula 
 

Para essa pesquisa, é sabido que a estruturação de conhecimentos sob a forma de 

mapas conceituais é uma estratégia de organização e externalização da estrutura cognitiva dos 

indivíduos. Isso revela uma gama de possibilidades e uma subjetividade que tem um peso 

grande no processo de avaliação das construções. 

De acordo com Correia et al (2009) “a riqueza expressa nos mapas conceituais deve-se 

a possibilidade dos alunos explicitarem as idiossincrasias dos seus modelos mentais, exigindo 

um modelo de avaliação mais elaborado”. Assim entende-se que avaliar mapas conceituais 

não pode apenas orientar-se para valoração atribuída às construções, mas deve levar em conta 

a representatividade do indivíduo dentro do processo avaliativo. 

Nesse sentido, para a avaliação do processo de ensino aprendizagem desenvolvido 

nessa pesquisa, foram coletados mapas conceituais individuais com foco na expressão do 

conhecimento sobre o tema energia.  

Para efeitos de análise de mapas conceituais há diferentes modelos e escalas de 

avaliação que quantificam e qualificam as construções elaboradas, tais como as propostas de 

Novak e Gowin (1984) e os estudos de Bartels (1995), Cronin, Dekker e Dunn (1982), 

Universidade de Minnesota (2004), Mueller (2014) descritos por Silva (2015). 

Tais modelos apresentam valores numéricos e escalas com níveis de avaliação dos 

elementos constitutivos de mapas conceituais, levando em conta a subjetividade de quem o 

fez e o analisa. Essas análises revelam a validade do mapa, medindo e classificando os 

aspectos inseridos em cada constructo. Nesse sentido, Silva (2015) reitera os estudos de 

Novak, afirmando que ao analisar mapas conceituais não há elaborações corretas ou 

incorretas, mas sim mapas mais completos.  

Como referência para validação do processo de aprendizagem conduzido por esta 

pesquisa, a avaliação dos mapas conceituais baseou-se na proposta de Novak e Gowin (1984), 

tendo como referência a tabela elaborada por esses autores, conforme se observa na figura a 

seguir: 
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Figura 13 - Tabela de critérios para classificação dos mapas conceituais de Novak e Gowin 

 

 

Fonte: Novak e Gowin (1984) 

 

Os critérios de Novak e Gowin (1984) apresentam sugestões para avaliação dos mapas 

conceituais, orientando a análise por meio da verificação da qualidade das relações 

estabelecidas e a expressão de significados traduzida por elas. O foco principal dessa proposta 

de avaliação é a Teoria da Aprendizagem Significativa e seus princípios de organização 

hierárquica, diferenciação progressiva e reconciliação integradora (Ausubel, 2003). 

Em entendimento a essa proposta, adotou-se a tabela como referência de análise, 

porém sem a mensuração de notas para as construções dos alunos pesquisados. Os mapas 

produzidos pelos alunos pesquisados foram analisados por meio da comparação entre a 

construção inicial e final e a ocorrência dos três aspectos da teoria de Ausubel, acima 

mencionados. 

Para essa análise selecionaram-se 14 pares de mapas conceituais (mapa inicial e mapa 

final) que são construções realizadas pelos alunos pesquisados do 5° ano do ensino 

fundamental. Embora o número total de alunos investigado fosse superior a amostra obtida, 

essa diferença no total de dados deu-se devido a ausência de alguns dos alunos nos dias em 

que foram desenvolvidas as atividades de pesquisa. 
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A fim de comparar e visualizar as relações estabelecidas, bem como a disposição 

hierárquica dos constructos elaborados, alguns mapas foram remodelados por meio do 

software Cmap Tools6, respeitando as ligações originais estabelecidas pelos alunos. 

Apresentaremos a análise sob orientação da tabela de Novak e Gowin (1984), porém 

sem atribuição de valores, destacando apenas os critérios de classificação propostos pelos 

autores: proposições, hierarquia, ligações cruzadas e exemplos. Ao fim da análise desses 

critérios também propomos uma avaliação pautada em critérios classificatórios, com base nos 

estudos de Mendonça (2012) e Mendonça, Silveira e Moreira (2011), mensurando a qualidade 

dos mapas analisados. 

 

 Proposições 

Ao analisar comparativamente a presença das proposições, evidenciando as relações 

estabelecidas entre os conceitos. Em Novak e Gowin (1984, p. 22) temos o entendimento de 

que o conceito é “uma regularidade nos acontecimentos ou nos objetos, que se designa 

mediante algum termo. ” Nesse sentido, analisou-se a ocorrência de termos relacionados à 

unidade de estudo desenvolvida, investigando o número de relações válidas e com 

significado. 

Para esse critério, Almeida, Souza e Urenda (2003) destacam que o professor ao 

analisar os mapas de seus alunos, deve verificar se as palavras-chave que ligam os dois 

conceitos estabelecem significado entre eles e se essa relação é verdadeira, em relação ao 

objeto de estudo. 

Desse modo, a contagem de relações válidas no total de mapas iniciais e finais foi 

identificada da seguinte foram: 64,3% dos mapas iniciais apresentaram ligações válidas, onde 

identificam-se 11 ligações consideradas válidas por expressarem relação de significado pelo 

uso da linha, palavra de ligação e construção semântica entre conceitos.  

Em relação aos mapas conceituais finais, desenvolvidos nessa pesquisa, 71,4% 

apresentam ligações válidas, totalizando 23 conexões significativas e corretas em relação à 

unidade de aprendizagem. 

Por análise quantitativa foi possível inferir que a construção final dos mapas 

conceituais apresentou crescimento quanto ao número de proposições e relações de conceitos 

sobre a temática energia. Esse avanço demostra indícios de que, no decorrer das atividades 

                                                           
6 Cmap Tools é um software livre para construção de mapas conceituais  e organizadores gráficos, desenvolvido 
pelo IHMC ( Institute for Human and Machine Cognition) da Universidade de West Flórida. Seu download pode 
ser feito através do link < http://cmap.ihmc.us/products/> 
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ministradas, houve ampliação das ideias relacionadas ao tema e que essas puderam ser 

associadas aos conceitos prévios dos alunos, modificando-se em novos conceitos e ideias. 

A evidência de ampliação conceitual sinaliza a ocorrência do processo de modificação 

dos subsunçores, integrando-os e relacionando-os a conceitos mais abrangentes à luz da teoria 

de Ausubel (2003). 

De acordo com Moreira (2010) os conceitos estão no núcleo do desenvolvimento 

cognitivo. Ao relacionar de modo adequadamente válido dois ou mais conceitos, por meio de 

uma rede proposicional, o aluno revela sua organização cognitiva e o significado que ela o 

traz. Esse aspecto demonstra o processo de ancoragem, previsto na teoria da aprendizagem 

significativa, e que tem como tríade a relação CONCEITO – TERMO DE LIGAÇÃO - 

CONCEITO. Constata-se nessa relação, que o termo de ligação confere ao mapeamento sua 

característica principal que é a busca pelo significado (CORREIA et al, 2009). 

A exemplo, podemos observar as construções do Aluno 1, representadas nas figuras 

abaixo (Figura 14 e 15). Nelas apresentam-se os mapas produzidos na etapa inicial e final da 

pesquisa. Observa-se primeiramente que a estrutura do mapa foi ampliada, conferindo-lhe as 

características fundamentais da elaboração de mapas conceituais em comparação a segunda 

imagem.  

 

                    Figura 14 - Mapa conceitual inicial do aluno 1 

                    Fonte: Autoria própria 
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Figura 15 - Mapa conceitual final do aluno 1 

Fonte: Autoria própria 

Na comparação dos constructos nota-se no mapa final (Figura 15) a presença de 

proposições indicando a relação entre os conceitos, e que o número de ligações entre eles 

aumentou significativamente, os quais demonstram sentido de entendimento do aluno. 

No comparativo com o mapa inicial (Figura 14) identificam-se na versão final dos 

mapas proposições que constroem relações semânticas, de modo geral o segundo mapa 

aparece mais estruturado que o primeiro, apesar da ausência de relação entre os conceitos de 

Fontes de Energia e os itens Renováveis e Não Renováveis.  

Ainda sobre a Figura 15 verifica-se que o aluno demonstrou uma ampliação 

conceitual, mesmo que ainda haja necessidade de retomada da estruturação de alguns termos.  

Destaca-se ainda que o domínio de novos conceitos e informações sobre o tema 

permitiram novas relações entre tópicos que na construção inicial pareciam previamente não 

relacionados. Portanto, entende-se que o mapa conceitual é, para essa situação, o indicador da 

progressividade da aprendizagem significativa. 

 

 Estrutura hierárquica 

De acordo com a referência de Novak e Gowin os aspectos referentes à organização 

hierárquica demandam atender ao questionamento A estrutura cognitiva é organizada 

hierarquicamente, com os conceitos e as proposições menos inclusivos, mais específicos, 

subordinados aos conceitos e proposições mais abrangentes? (NOVAK; GOWIN, 1984). 

Com foco nesse questionamento, a análise dos mapas iniciais revelou que não havia 

presença de uma organização hierárquica nas primeiras elaborações. Já na etapa final, dos 14 
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mapas construídos, somente 5 (35,7%) apresentaram uma válida organização conceitual 

menos inclusiva, subordinada a conceitos mais abrangentes.  

Os mapas da etapa final em que se identificou uma organização conceitual válida, 

também revelaram ampliação das relações entre os conceitos, baseada nos princípios de maior 

para menor abrangência e especificidade de conceitos. 

Nesse sentido destaca-se o mapa abaixo como um dos exemplos em que se pode 

perceber o processo de diferenciação progressiva a respeito do conceito de energia. Segundo 

Mendonça e Moreira (2012) esse é o aspecto que determina a organização do mapa conceitual 

e que se revela no constructo abaixo (Figura 16) por meio da referência com destaque em 

vermelho. 

 

 

 Figura 16- Mapa conceitual final do aluno 27 

               Fonte: Autoria própria 
 
 

Nesse mapa há relação entre o conceito principal (Energia) e conceitos menos 

abrangentes como fontes renováveis e não renováveis. Essa conexão é exemplificada pela seta 

em vermelho, a qual utilizamos para demonstrar os níveis hierárquicos identificados nesse 

mapa.  

A presença de níveis de hierarquia entre os conceitos revela que para esse aluno há 

compreensão de que o termo destacado no centro do mapa é mais abrangente do que conceitos 

de nível 1 e 2. Assim, esse processo pode ser entendido com a diferenciação progressiva 

presentes na teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel. 

Hierarquia: 

Conceito principal 

 
 

Nível 1 

 
Nível 2 
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Para Silva e Lorenzetti (2016) pela “diferenciação progressiva, determinados conceitos 

são desdobrados em outros conceitos que estão contidos em si mesmos, parcial ou 

integralmente, indo dos conceitos mais globais aos menos inclusivos”. Isso revela-se como 

uma estrutura de organização cognitiva na qual é possível avaliar o entendimento de 

pertencimento e abrangência que o aluno atribui a dado conhecimento.  

Ainda nesse mapa, observamos o processo de reconciliação integradora, definido por 

Novak e Gowin (1984) como um processo de melhora nas relações, onde o aluno reconhece e 

identifica novas relações conceituais entre conjuntos de conceitos ou proposições. 

Na construção do Aluno 27 - Figura 16, esse processo revela-se quando há uma 

associação do termo “Usina termoelétrica” como exemplo da geração de energia através do 

“calor”, estando esse segundo termo relacionado às fontes de energia.  

Essa dimensão de associar ideias, interligando-as revela nesse mapa o que Moreira e 

Masini (2001) chamam de antítese a pratica usual da segmentação de ideias e tópicos, ou seja, 

a informação deixa de ser um conceito isolado, para criar uma rede de conexões associáveis 

entre conceitos.  

 

 Ligações cruzadas 

Esse aspecto procurou avaliar a ocorrência e validade das ligações cruzadas entre 

conceitos, estabelecidas nos mapas conceituais iniciais e finais.  

As ligações cruzadas são entendidas como as ligações e/ou relações entre conceitos 

dentro de diferentes níveis ou segmentos (MORAES; SANTANA; VIANA-BARBOSA, 

2011). Novak e Cañas (2010) também as definem como de crosslinks e indicam que a 

presença de ligações cruzadas são as características dos mapas conceituais que compõem o 

pensamento criativo. 

Na comparação dos mapas iniciais e finais foi possível identificar a presença de 8 

ligações cruzadas ao passo que não havia exemplos desse elemento nos mapas iniciais.  

Abaixo apresentam-se dois mapas finais produzidos (Figura 17 e 18), a título de ilustração da 

presença das ligações cruzadas. 
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          Figura 17 - Exemplo de ligação cruzada entre conceitos (Aluno 27) 

               Fonte: Autoria própria 

 

 

       Figura 18 - Exemplo de ligação cruzada entre conceitos (Aluno 6) 

            Fonte: Autoria própria 

 

 

A presença de ligações cruzadas nos mapas produzidos indica a associação de ideias e 

revelam um grau maior de entendimento dos conceitos. Esse aspecto apoia-se nas ideias de 

Ligação cruzada 

Ligação cruzada 
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Silva (2015, p. 12), o qual argumenta que “à medida que o indivíduo aprende, aprende novas 

estruturas e ligações, adicionando informações às estruturas existentes ou alterando essas 

estruturas por meio do processo de reestruturação”. 

Nesse sentido a presença das ligações cruzadas revelam as associações ocorridas entre 

os conceitos trabalhados durante as atividades pedagógicas e são indícios da ocorrência da 

aprendizagem significativa. 

 

 Exemplos 

No que diz respeito aos exemplos, em grande parte dos mapas percebe-se a presença 

de exemplos para a unidade de estudo pesquisada, porém a presença desses revelaram uma 

falha na compreensão dos mesmos como exemplos. 

De acordo com Novak e Gowin (1984, p. 52) “os acontecimentos ou objetos concretos 

que sejam exemplos válidos do que designam os termos conceptuais [...] não se rodeiam com 

um círculo, uma vez que não são conceitos”, ou seja, esses elementos nos mapas elaborados 

não contemplaram esse aspecto.  

Eles foram posicionados nos mapas dentro de quadros e balões no mesmo nível dos 

conceitos, indicando que não houve diferenciação entre as estruturas. Isso demonstra que a 

compreensão para o grupo de alunos é que as ideias utilizadas como exemplos também são 

entendidas como conceitos sobre o tema estudado. 

Portanto, esse tópico de análise demonstrou que é necessário aprofundar o 

entendimento da relação conceito e exemplo e, portanto, sugere novos estudos para que se 

possa utilizá-los como referência na análise dos mapas conceituais. 

 

6.3.1. Indicadores de Aprendizagem 

 

Compreendendo que a análise de mapas conceituais demanda certa subjetividade, 

entende-se que sua avaliação se dá de modo qualitativo, sob análise dos aspectos que relações 

que os mesmos externalizam. 

Assim, de modo a categorizar a análise e obter uma avaliação geral sobre o processo 

de ensino aprendizagem desenvolvido por meio dos mapas conceituais, além da análise dos 

elementos constitutivos dos mapas conceituais iniciais e finais, avaliou-se também de modo 

global as construções finais dessa pesquisa. 
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Para estabelecer um parâmetro de referência utilizaram-se os estudos de Mendonça 

(2012) e Mendonça, Silveira e Moreira (2011), baseados nas novas estratégias para avaliação 

de mapas conceituais, propostas por Novak (2000 apud Mendonça, Silveira e Moreira 2011).  

Abaixo se encontra o quadro com as categorias de agrupamentos adotados para 

análise. 

 

Quadro 3 - Categorias de agrupamentos adotados para análise de MC 

 
Fonte: Mendonça, Silveira e Moreira (2011) 

 

 

Assim, com base nas três categorias apresentadas no Quadro 3, verificaram-se os 

mapas conceituais elaborados na etapa final das pesquisas. Os mapas foram analisados de 

acordo com a compreensão do tema de estudo. 

Como já apresentado, do total de alunos participantes da pesquisa, somente 14 

estiveram presentes na atividade inicial e final, compondo pares de mapas que foram 

analisados. Os 14 mapas conceituais finais foram analisados na perspectiva qualitativa, com 

análise das relações conceituais expressas nas proposições de cada aluno. 

Nesse sentido, podemos compreender como resultado da prática de ensino investigada 

a análise dos mapas conceituais finais, categorizados na Tabela 1: 

 

                       Tabela1- Distribuição dos mapas em relação as categorias de análise 
 MB MR MD 

Total de amostras (n=14) 6 5 3 

Índice 42,9% 35,7% 21,4% 

                       Fonte: Autoria própria  
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Com base na Tabela 1, pode-se concluir que para o universo investigado a proposta de 

elaboração de mapas conceituais foi capaz de demonstrar a evolução conceitual e significado 

das relações entre conceitos sobre o tema energia.  

Do total de mapas conceituais finais que foram analisados 42,9%, segundo a referência 

adotada, foram considerados Mapas Conceituais Bons (MB) por demonstrarem uma boa 

organização hierárquica entre os conceitos apresentados revelando a presença de um maior 

número de conceitos em relação aos mapas iniciais, e inclusão de informações mais 

específicas em torno do conceito de energia.  

Segundo Ausubel (2000), quando constatada a mobilização entre esses conceitos 

iniciais, modificando-os por meio da ancoragem às novas informações esse resultado revelará 

a ocorrência da aprendizagem significativa. 

Para a categoria MC Regulares (MR), a análise revelou 35,7% de produções em que 

pôde-se observar a presença de conceitos centrais sobre a temática, porém a qualidade e 

validade de algumas relações estabelecidas entre esses não ficou clara ou válida. 

Essas duas primeiras categorias totalizaram 78,6% das produções analisadas, 

revelando que para a maior parte do grupo a sequência de atividades desenvolvidas 

possibilitou a ampliação do conceito em torno do tema abordado.  

Por meio dos mapas conceituais pôde-se verificar a ocorrência dessa ampliação 

conceitual e da aprendizagem sobre o tema, com a observação dos processos indicados na 

Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel. 

Em relação ao número de mapas conceituais avaliados como deficientes MC 

Deficiente (MD) – 21,4%, a análise desse índice sugere foco em alguns aspectos. Os mapas 

do tipo MD indicam ausência de conceitos centrais relacionados ao tema, como fontes de 

energia, formas de geração de energia.  

Ao analisar os momentos em que esses conceitos foram abordados, identifica-se e a 

ausência dos participantes em algumas aulas, onde o trabalho com esses conceitos foi 

desenvolvido. Outro ponto que a análise sugere, é a falta de compreensão acerca do tema, que 

nos sugere uma retomada desses conceitos para com esses alunos e talvez uma mudança de 

estratégia metodológica para os mesmos. 

Os MD não demonstraram organização hierárquica entre os conceitos o que sugere 

dois aspectos de análise. Pode-se entender que para esses alunos não houve compreensão 

sobre o tema. Também caberia uma investigação para verificar se esses alunos dominaram ou 

não todos os aspectos para a elaboração de mapas conceituais. Esses pontos não foram 
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abordados nessa pesquisa, mas sugerem desdobramentos e continuidade nesse tipo de 

investigação. 

De modo geral, considera-se que o uso dos mapas conceituais para esse universo de 

pesquisa contribuiu para elevar o nível de aprendizagem sobre os conceitos relacionados à 

energia. Entende-se que a maior parte do grupo investigado conseguiu expressar seu 

conhecimento em relação ao tema, por meio do mapeamento conceitual, confirmando-os 

como uma ferramenta potencialmente facilitadora da aprendizagem significativa. 

 

6.4. PRODUTO DE PESQUISA 

Com base no percurso de aprendizagem observado durante a aplicação da pesquisa, foi 

possível construir um documento complementar a esse estudo, chamado de Caderno de 

Estratégias Pedagógicas (Figura 19). Esse material foi idealizado para subsidiar o trabalho 

com mapas conceituais para os professores dos anos iniciais do ensino fundamental. 

O caderno apresenta as duas etapas da pesquisa realizada. Expondo inicialmente o 

referencial teórico para o trabalho com mapas conceituais e sua fundamentação na Teoria da 

Aprendizagem Significativa. Na sequência descrevem-se exemplos de atividades de 

familiarização com o mapeamento conceitual, conforme vivenciado na primeira etapa dessa 

pesquisa. Posteriormente apresenta-se a segunda etapa, com as atividades pedagógicas que 

foram desenvolvidas sobre o tema Energia. 

 

        Figura 19 – Recorte do Caderno de Estratégias Pedagógicas 
 

      
        Fonte: Autoria própria 
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As atividades apresentadas nesse material baseiam-se na Teoria da Aprendizagem 

Significativa e nos pressupostos sobre Mapas Conceituais, descrevendo as etapas de pesquisa 

que foram realizadas nesse estudo, como uma proposta de trabalho com mapas conceituais 

para o ensino de ciências nos anos iniciais. 

O caderno de estratégias pedagógicas coloca-se como uma sugestão à professores dos 

anos iniciais do ensino fundamental para subsidiar a realização de atividades com 

mapeamento conceitual visando o desenvolvimento da aprendizagem significativa no ensino 

de ciências. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante a realização da pesquisa foi possível identificar indícios do processo de 

aprendizagem significativa, desenvolvido por meio da experiência de trabalho com mapas 

conceituais. 

Do ponto de vista da proposta de pesquisa, o trabalho desenvolvido possibilitou a 

visualização das relações estabelecidas entre os conceitos, durante o percurso de 

aprendizagem. Essa perspectiva proporcionada pelos mapas conceituais foi um elemento 

norteador do processo de ensino aprendizagem, pois, ao representar graficamente a 

aprendizagem dos alunos, ofereceu subsídios para o professor sobre como conduzir e 

aprimorar o processo de ensino. 

Ao retomarmos os objetivos estabelecidos nessa investigação, consideramos que foi 

possível promover a aprendizagem de conceitos científicos, por meio de uma sequência de 

atividades didático-pedagógicas sobre o tema energia, conforme o primeiro objetivo 

específico. 

As atividades propostas nessa pesquisa promoveram abordagem instrucional sobre a 

temática, possibilitando também ampliar a compreensão dos fenômenos e conceitos 

científicos estudados e sua relação com o contexto do aluno. Sobre esse aspecto destacam-se 

também as práticas realizadas em torno da relação ciência, tecnologia e sociedade, 

promovidas por meio de discussões, reflexões e ações de transposição do conhecimento para 

o contexto escolar. 

Em relação ao segundo objetivo, oferecer formação para o trabalho com mapas 

conceituais foi fundamental para realização da pesquisa, percebemos que, tal qual descreve a 

literatura, bons mapas necessitam de estruturas e relações carregadas de significado para 

representarem o conhecimento. Nesse sentido, ao apresentar estratégias para elaboração de 

mapas conceituais antes do estudo do tema gerador ofereceu subsídios aos alunos na 

realização da segunda etapa da pesquisa. 

Ao investigar o percurso de aprendizagem por meio da análise dos mapas conceituais 

produzidos sobre o tema energia, conforme o terceiro objetivo proposto, nos deparamos com 

alguns obstáculos do ponto de vista da análise. A pesquisa foi desenvolvida com 30 alunos 

matriculados no 5° ano do ensino fundamental, porém a frequência escolar de alguns 

participantes não possibilitou a coleta de mapas em sua totalidade.  
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Durante a investigação houve alunos que participaram de apenas algumas atividades, 

não apresentando ao final da aplicação da pesquisa de pares de mapas conceituais para análise 

(mapas iniciais e mapas finais). Assim, a amostragem analisada totalizou apenas 14 pares de 

mapas para análise da aprendizagem. Tendo em vista que o foco de análise estava pautado na 

subjetividade das construções, a redução no número de amostras não impediu a realização das 

análises e estudos.  

Observou-se nessa pesquisa que em todo momento os estudantes permaneceram 

motivados e entusiasmados em expressar-se de uma maneira diferenciada por meio dos mapas 

conceituais, conforme a proposta da pesquisa. Isso leva a entender o que é descrito na 

literatura sobre a transformação da dinâmica de sala de aula com o uso dos mapas conceituais. 

Sob esse aspecto percebeu-se ainda que, essa forma de representação da aprendizagem 

por meio do mapeamento, foi significativa e abrangente, permitindo que os alunos com os 

mais distintos níveis de aprendizagem pudessem expressar seu conhecimento em relação ao 

tema. 

Foi possível notar também a importância das atividades de familiarização com os 

aspectos fundamentais do mapeamento conceitual. As atividades propostas foram um ponto 

forte da pesquisa, pois permitiram ao aluno conhecer e treinar tais construções, bem como 

forneceram à pesquisadora subsídios norteadores da segunda etapa desta pesquisa. 

 Durante as atividades de introdução ao mapeamento conceitual, identificou-se a 

necessidade de trabalho com a fragilidade na abstração de conceitos e formulação de 

proposições concretas e verdadeiras. Ao trabalhar esses aspectos em uma etapa anterior a 

abordagem instrucional, percebeu-se esse aspecto foi importante obter os resultados de 

aprendizagem na etapa seguinte, que previa análise dos mapas conceituais finais em 

comparação aos mapas iniciais. 

Em relação ao tema gerador, pode-se verificar os indicadores da aprendizagem 

significativa por meio das relações estabelecidas nos mapeamentos analisados. Houve 

compreensão e associação de conceitos mais específicos à estrutura cognitiva dos alunos, 

conforme descreveu-se na análise dos dados.  

Ampliar conceitos por meio da inclusão de informações mais específicas e inclusivas a 

conceitos gerais demonstrou que o processo de ensino aprendizagem desenvolvido colaborou 

para a organização da estrutura hierárquica, um dos elementos que indica a ocorrência e 

aprendizagem significativa. Esse processo foi percebido no decorrer das aulas realizadas e, na 

medida em que os alunos refletiam, participavam de discussões e atividades, e também na 

retomada dos conceitos abordados nas semanas de investigação.   
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As estratégias de ensino desenvolvidas favoreceram a aprendizagem dos alunos numa 

perspectiva formativa e processual, tendo em vista que os conceitos ampliados durante essa 

atividade poderão servir como subsunçores a processos mais abrangentes e complexos na 

formação do aluno do ensino fundamental. 

Nesse sentido, entende-se que o uso dos mapas conceituais para essa pesquisa foi um 

elemento norteador ao professor como recurso para o processo de ensino e externalizar a 

aprendizagem do aluno, contribuindo para que durante o desenvolvimento de suas aulas 

pudesse avaliar as relações que são construídas.  

Após o desenvolvimento da investigação e análise da aprendizagem desenvolvida 

durante a pesquisa, construiu-se um caderno de estratégias pedagógicas que visam auxiliar o 

professor no trabalho com mapas conceituais e também no desenvolvimento de práticas no 

ensino de ciência que promovam a aprendizagem significativa.  

Esse material coloca-se não como um referencial, mas sim como sugestões de 

atividades que foram consideradas por essa pesquisa, como facilitadoras do processo de 

ensino, com vistas ao desenvolvimento da aprendizagem significativa nos anos iniciais do 

ensino fundamental. 

 

 

7.1. LIMITAÇÕES E DIFICULDADES DA PESQUISA 

A pesquisa desenvolvida revelou alguns desafios enfrentados durante o processo de 

ensino-aprendizagem. Percebeu-se que o domínio dos elementos dos mapas conceituais é 

necessário para que se possa obter um material de análise que seja realmente indicador das 

idiossincrasias dos alunos.   

Para o grupo investigado a compreensão dos elementos constitutivos dos mapas 

conceituais como conceitos e palavras de ligação foi um aspecto dominado, porém a 

utilização de exemplos e de ligações cruzadas entre os conceitos não ficou evidente na 

maioria das produções. 

Esses aspectos nos levam a analisar que é necessário o desenvolvimento de mais 

atividades com mapeamento conceitual, abstração de conceitos e compreensão de elementos 

ilustrativos acerca de um tema de estudo. Nesta ótica, a maturidade cognitiva dos alunos 

também torna-se um elemento a ser considerado, pois, tendo em vista a faixa etária, nem 

todos os alunos pesquisados foram capazes de realizar essas ações. 
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Além disso, percebeu-se que recursos como programas de computador para elaboração 

os mapas conceituais, a exemplo Cmap Tools, podem tornar-se facilitadores do processo, pois 

ao construir mapas no papel, muitas vezes o aluno não conseguiu dimensionar seu mapa e 

relacionar conceitos em um espaço limitado.  

Isso também foi observado sobre as relações cruzadas que podem existir nas 

construções, muitas vezes o aluno realizou-as cruzando um ou mais conceitos sem que esses 

estivessem relacionados. Esse aspecto tornou alguns mapas confusos, necessitando de 

reelaboração para melhor expressar o conhecimento sobre o tema, bem como, na análise dos 

mesmos, sentiu-se necessidade de remodelar alguns mapas conceituais para fins de melhor 

compreensão. 

Outro desafio enfrentado foi em relação à formação da professora pesquisadora. 

Embora o tema abordado (Energia) esteja previsto nos referencias para a educação básica, a 

formação em pedagogia da pesquisadora necessitou de estudos das especificidades da 

temática para desenvolvimento das aulas.  

Como professora pedagoga, ao desenvolver a sequência de atividades sobre o tema 

energia foi necessário fundamentar as atividades em estudos para melhor compreensão do 

tema, uma vez estes aspectos não fizeram parte da formação docente.  

Essa limitação revela um aspecto importante sobre o ensino de ciências nos anos 

iniciais, tendo em vista que esse desafio faz parte do cotidiano de muitas escolas da educação 

básica. 

 

7.2. TRABALHOS FUTUROS 

Tendo em vista os resultados obtidos neste trabalho, entende-se que a proposta 

desenvolvida sugere novas pesquisas na área, ampliando as práticas de ensino-aprendizagem 

que utilizem mapas conceituais como recurso facilitador do desenvolvimento da 

aprendizagem significativa.  

Também verifica-se como importante às pesquisas nessa área o desenvolvimento de 

outras estratégias de abordagem de mapas conceituais com crianças, de modo a traçar um 

referencial às pesquisas de mapeamento conceitual com vistas ao desenvolvimento da 

aprendizagem significativa para os anos iniciais do ensino fundamental. 
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Considera-se importante avaliar o percurso desenvolvido nessa pesquisa, através da 

realização e estudos similares de modo a verificar resultados semelhantes ou não para a 

educação básica, como forma de avaliação dessa proposta.  

Além disso, sugere-se o desenvolvimento de pesquisas que possam contar com meios 

para elaboração de mapas conceituais, como softwares de modelagem como crianças da 

primeira etapa do ensino fundamental, pois entende-se que ferramentas como essa oferecem 

mais possibilidades de reestruturação dos mapas conceituais e podem ser um indicativo de 

resultados de aprendizagem diferentes dos aqui obtidos. 

Identifica-se também a necessidade de ampliar a capacitação aos professores desse 

segmento para a atuação no ensino de ciências, uma vez que diante das observações da 

pesquisadora, os aspectos específicos da área necessitam de estudos e aprofundamentos por 

parte do professor. 

Ciente da importância da temática desse estudo e da busca estratégias de ensino, 

pautadas na Teoria da Aprendizagem Significativa, acredita-se na possibilidade de estender 

essa proposta aos professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, por meio de 

formação inicial e continuada. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) e TERMO DE 
CONSENTIMENTO PARA USO DE IMAGEM E SOM DE VOZ 

 (TCUISV) PARA OS RESPONSÁVEIS 
 
Titulo da pesquisa: Mapas Conceituais no Ensino de Ciências: uma proposta para a 
Aprendizagem Significativa nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
 
Pesquisadora: 
Graziela Ferreira de Souza 
Rua Roberto Auer, n° 123- Oficinas 
CEP: 84045-502 - Ponta Grossa - Paraná  
Tel: (42) 9928-7996  
 
Orientadores: Prof. Drª Nilcéia Aparecida Maciel Pinheiro e Prof. Dr. Awdry Feisser 

Miquelin 
 
Local de realização da pesquisa: Escola Municipal Vereador Orival Carneiro Martins 
Endereço, telefone do local: 
R. Domicio da Gama, 699, Ponta Grossa - PR 
Tel : (42) 3901-1620 
 
A) INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE 
1. Apresentação da pesquisa. 

A presente pesquisa pretende investigar como o uso de recursos educacionais como os 
Mapas Conceituais poderá contribuir para a Aprendizagem Significativa dos conteúdos e 
conceitos referentes à área de Ciências Naturais nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 
Nesta pesquisa serão desenvolvidas atividades pedagógicas evidenciando conceitos de 
científicos, para alunos com idade entre 9 e 11 anos, de modo que se possam levantar  e 
investigar o processo de aprendizagem através do uso desta metodologia.  

Pretende-se também descrever as ações e práticas metodológicas de ensino, 
transpondo o contexto pesquisado na forma de guia de procedimentos pedagógicos, para que 
outros professores interessados em ampliar suas abordagens metodológicas de ensino,  
possam utilizá-los em suas práticas dentro da área de Ciências Naturais para os anos Iniciais 
do Ensino Fundamental. 
 
2. Objetivos da pesquisa. 
  O principal objetivo desta pesquisa é Analisar a inserção de Mapas Conceituais como 
metodologia de ensino para uma Aprendizagem Significativa de conceitos científicos  
relacionados à área de Ciências Naturais nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 
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3. Participação na pesquisa. 

Para o desenvolvimento do estudo, participarão desta pesquisa alunos matriculados no 
5° ano Ensino Fundamental da Escola Municipal Vereador Orival Carneiro Martins, da cidade 
de Ponta Grossa. Também serão pesquisados os professores desta instituição que terão 
garantidos seus direitos de voluntariedade e confidencialidade na participação do estudo.  

A pesquisadora coloca-se a disposição para qualquer esclarecimento decorrente da 
pesquisa e em caso de problemas relacionados a esta haverá garantia de assistência 
pedagógica de modo a garantir efetivação dos processos de ensino dos alunos envolvidos 
nesta pesquisa. 
 
4. Confidencialidade. 

As informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas na dissertação 
de mestrado da pesquisadora, congressos, eventos científicos, palestras ou periódicos 
científicos, sem que haja indentificação dos participantes, sendo assegurado total sigilo e 
confidencialidade dos dados pesquisado. 

 
5. Desconfortos, Riscos e Benefícios. 
5a) Desconfortos e ou Riscos: Os participantes da pesquisa poderão sofrer, mesmo que 
minimamente, o risco de não adequação a abordagem metodológica de ensino proposta pelo 
estudos, desconforto ou constrangimento na emissão de suas opiniões e experiências ao 
responderem o questionário sobre práticas de ensino destinado aos professores e participação 
nas atividades propostas. A pesquisadora assumirá a responsabilidade por quaisquer situações 
não previstas anteriormente e que sejam decorrentes da participação no projeto. 
5b) Benefícios: Os benefícios da presente pesquisa poderão ser observados no avanço 
conceitual da aprendizagem dos alunos participantes, bem como na possibilidade de utilização 
de uma abordagem metodológica diferenciada para o ensino de ciências. 
 
6. Critérios de inclusão e exclusão. 
6a) Inclusão: Serão incluídos na amostra de pesquisa alunos com idades entre 9 e 11 anos, 
matriculados no 5° ano do Ensino Fundamental da instituição supracitada, bem como 
professores da instituição de ensino pesquisada. 
6b) Exclusão: Serão excluídos desta amostra alunos que não desejarem participar desta 
pesquisa, professores atuantes na Educação Infantil da instituição e aqueles que não desejarem 
participar da pesquisa sobre práticas de ensino através do preenchimento do questionário 
destinado aos professores do Ensino Fundamental . 
 
7. Direito de sair da pesquisa e a esclarecimentos durante o processo. 

A pesquisa tem caráter voluntário e garantirá aos participantes o direito de retirar-se da 
pesquisa a qualquer momento sem aplicação de pena ou punição, com garantia de preservação 
da identidade e dos dados pesquisados. 

 
8. Ressarcimento ou indenização. 
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Não haverá nenhum tipo de ônus ou bônus decorrentes da participação nesta pesquisa. 
Para os casos em que haja necessidade, a indenização será de acordo com o previsto em lei 
pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

 
B) CONSENTIMENTO  

Eu, responsável legal pelo(a) aluno(a) matriculado no 5° ano do Ensino Fundamental 
da Escola Municipal Vereador Orival Carneiro Martins, declaro ter conhecimento das 
informações contidas neste documento e ter recebido respostas claras às minhas questões a 
propósito da  participação de meu filho e/ou dependente legal na pesquisa e, adicionalmente, 
declaro ter compreendido o objetivo, a natureza, os riscos e benefícios deste estudo.  

Autorizo a participação voluntária de meu dependente legal, permitindo que os 
pesquisadores relacionados neste documento obtenham fotografia, filmagem ou gravação de 
voz para fins de pesquisa científica/ educacional. As fotografias, vídeos e gravações ficarão 
sob a propriedade do grupo de pesquisadores pertinentes ao estudo e sob sua guarda. 

Concordo que o material e as informações obtidas relacionadas possam ser publicados 
em aulas, congressos, eventos científicos, palestras ou periódicos científicos. Porém, sem que 
haja identificação por nome ou qualquer outra forma. 

Estou consciente que posso interromper a participação de meu responsável legal nesta 
pesquisa , a qualquer momento, sem nenhum prejuízo ou punição, tendo os dados preservados 
e mantidos em sigilo pela pesquisadora.  
 

Nome completo do responsável: 
______________________________________________________ 
RG:_____________________ Data de Nascimento:___/___/______ 
Telefone:__________________ 
Nome completo do aluno ou dependente 
:_______________________________________________ 
Endereço:____________________________________________________________________
_____CEP:___________________Cidade:____________________ Estado: 
________________________ 

 
Assinatura: ________________________________ 

 
Data: ___/___/______ 

 
 
Eu declaro ter apresentado o estudo, explicado seus objetivos, natureza, riscos e benefícios e 
ter respondido da melhor forma possível às questões formuladas. 
 

 
Assinatura pesquisador: 
________________________ 
(ou seu representante) 

 
Data: 
______________________________ 

 
Nome 
completo:___________________________________________________________________ 
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Para todas as questões relativas ao estudo ou para se retirar do mesmo, poderão se comunicar 
com Graziela Ferreira de Souza, via e-mail: grazi.fsouza@gmail.com ou telefone (42) 9928-
7996. 
 

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa para recurso ou reclamações do sujeito 
pesquisado 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (CEP/UTFPR) 
REITORIA: Av. Sete de Setembro, 3165, Rebouças, CEP 80230-901, Curitiba-PR, telefone: 
3310-4943, e-mail: coep@utfpr.edu.br 
 
OBS: este documento deve conter duas vias iguais, sendo uma pertencente ao pesquisador e 
outra ao sujeito de pesquisa.
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1.3 APÊNDICE C – Assentimento dos alunos participantes 
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TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(para as crianças participantes de 9 a 11 anos) 
 

Titulo da pesquisa: Mapas Conceituais no Ensino de Ciências: uma proposta para a 
Aprendizagem Significativa nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
 
Pesquisadora: 
Graziela Ferreira de Souza 
Rua Roberto Auer, n° 123- Oficinas 
CEP: 84045-502 - Ponta Grossa - Paraná  
Tel: (42) 9928-7996  
 
Orientadores: Prof. Drª Nilcéia Aparecida Maciel Pinheiro e Prof. Dr. Awdry Feisser 

Miquelin 
Local de realização da pesquisa: Escola Municipal Vereador Orival Carneiro Martins 
Endereço, telefone do local: 
R. Domicio da Gama, 699, Ponta Grossa - PR 
Tel : (42) 3901-1620 
 
1. O que significa assentimento?  

O assentimento significa que você concorda em fazer parte de um grupo de 

adolescentes, da sua faixa de idade, para participar de uma pesquisa. Serão respeitados seus 

direitos e você receberá todas as informações por mais simples que possam parecer. 

Pode ser que este documento denominado TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO contenha palavras que você não entenda. Por favor, peça ao responsável 

pela pesquisa ou à equipe do estudo para explicar qualquer palavra ou informação que você 

não entenda claramente. 

 

2. Apresentação da pesquisa. 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa que investigará a aplicação de 

método de ensino na aulas de Ciências. Nesta pesquisa você e seus colegas do 5° ano 

participarão de atividades teóricas e práticas com o objetivo de aprender conceitos científicos. 
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Para isso a pesquisadora irá registrar e coletar dados, imagens, registros de atividades 

e para que se possa investigar o processo de aprendizagem através do uso desta metodologia.  

Você não será identificado pelo seu nome nesta pesquisa. Sua participação é 

voluntária e todas as informações serão guardadas com a pesquisadora e serão utilizadas para 

os trabalhos e eventos científicos de estudo sobre o ensino de ciências. Caso você opte por 

não participar, não haverá nenhum prejuízo e você poderá deixar o estudo a qualquer 

momento. 

 
DECLARAÇÃO DE ASSENTIMENTO DO SUJEITO DA PESQUISA:  

 

 Eu li e discuti com o investigador responsável pelo presente estudo os detalhes descritos neste 

documento. Entendo que eu sou livre para aceitar ou recusar, e que posso interromper a minha 

participação a qualquer momento sem dar uma razão. Eu concordo que os dados coletados para o 

estudo sejam usados para o propósito acima descrito.  

 

 Eu entendi a informação apresentada neste TERMO DE ASSENTIMENTO. Eu tive a 

oportunidade para fazer perguntas e todas as minhas perguntas foram respondidas.  

 

 Eu receberei uma cópia assinada e datada deste Documento DE ASSENTIMENTO 

INFORMADO.    

 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
NOME DO ALUNO ASSINATURA DATA 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
NOME DO INVESTIGADOR ASSINATURA DATA 
 
 
 
 
Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa para recurso ou reclamações do sujeito pesquisado 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (CEP/UTFPR) 
REITORIA: Av. Sete de Setembro, 3165, Rebouças, CEP 80230-901, Curitiba-PR, telefone: 3310-
4943, e-mail: coep@utfpr.edu.br 
REITORIA: Av. Sete de Setembro, 3165, Rebouças, CEP 80230-901, Curitiba-PR, telefone: 
3310-4943, e-mail: coep@utfpr.edu.br 
 
OBS: este documento deve conter duas vias iguais, sendo uma pertencente ao pesquisador e 
outra ao sujeito de pesquisa. 
 


