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RESUMO 

 

A proposta central deste trabalho foi introduzir o uso de mapas conceituais em sala de aula como 

recurso de aprendizagem para alunos do primeiro ano do ensino técnico em agroindústria integrado ao 

médio, em uma escola pública do município de Salinas/MG. Esse trabalho consistiu em uma pesquisa 

de campo que recorreu à observação participante com uma avaliação mediada por uma abordagem 

quali-quantitativa. As atividades foram desenvolvidas em sala de aula, seguindo o plano de aula do 

professor, e os mapas conceituais foram construídos conjuntamente em três momentos distintos: no 

início da proposta, durante e no final do conteúdo trabalhado. Foi proposto o conteúdo de respiração 

celular por ser um conteúdo que apresenta certa complexidade, e por ser um tema que exige do aluno 

um aprendizado significativo, colaborando, assim, com as propostas pedagógicas do curso técnico em 

questão. O trabalho de exposição, aplicação, construção e análise dos dados transcorreram em um 

período de quatro semanas, sendo duas aulas semanais de 50 minutos cada. Os dados foram coletados 

por meio dos mapas produzidos pelos alunos, testes para análise de conhecimento prévio, registros 

produzidos pelos participantes, diário de campo do pesquisador, com base em questionários 

semiestruturados, respondidos pelos alunos. A análise qualitativa dos dados foi feita através da análise 

de conteúdo dividida em blocos temáticos e categorias. Com a pesquisa foi possível analisar o 

potencial e as limitações em promover a participação do aluno no seu próprio aprendizado, a 

externalização do conhecimento prévio, o estímulo, a negociação, a construção, a relação e a aquisição 

de significados por meio da construção do mapa conceitual, durante a aprendizagem do conteúdo de 

respiração celular. Concluímos que mapas conceituais para a temática respiração celular podem ser 

caracterizados como uma ferramenta pedagógica capaz de favorecer um ensino significativo e 

prazeroso, dando suporte a uma participação mais ativa dos alunos na busca e aplicação do 

conhecimento. Finalmente esta pesquisa permitiu o desenvolvimento de um livreto de apoio 

pedagógico que orienta e estimula professores a fazerem uso de mapas conceituais envolvendo o tema 

respiração celular ou qualquer outra temática biológica relevante para o aprendizado dos alunos. 

  

Palavras-chaves: Ensino de biologia; Mapa conceitual; Conhecimento prévio; Aprendizagem 

significativa. 
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ABSTRACT 

 

The central proposal of this study was to introduce the use of concept maps in classroom as a learning 

resource for first year students of technical education in agribusiness integrated into high school 

education, in a public school in the city of Salinas / MG. This work was consisted of a field research 

that appealed to participant observation with an assessment mediated by a quali-quantitative approach. 

The activities were developed in the classroom following the teacher's lesson plan and concept maps 

were built together in three different moments: at the beginning of the proposal, during it and at the 

end of worked content. Cellular respiration was proposed as content due to having a certain 

complexity and being a topic that requires a significant learning from student, thus contributing with 

their practical technical course. The exhibition work, application, construction and data gathering had 

a time of four weeks, being two classes per week for 50 minutes each. Data were collected through 

maps produced by students, tests for analysis of prior knowledge, records produced by participants, 

researcher's field diary based on semi-structured questionnaires answered by students. Qualitative data 

analysis was done through content analysis divided into thematic blocks and categories. Through 

research, it was possible to analyze the potential and limitations to promote student participation in 

their own learning, outsourcing of prior knowledge, stimulation, negotiation, construction, relationship 

and acquisition of meanings through construction of conceptual maps, during learning of cellular 

respiration content. We conclude that concept maps for the thematic cellular respiration can be 

characterized as an educational tool able to foster a meaningful and enjoyable teaching, given support 

to a more active participation of students in the pursuit and application of knowledge. Finally this 

research allowed the development of a pedagogical support booklet that guides and encourages 

teachers to make use of concept maps involving cellular respiration theme or any other relevant 

biological theme for student learning. 

 

Keywords: Biology teaching; Conceptual map; Prior knowledge; significant learning. 
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INTRODUÇÃO 

 

Trabalhar com o aluno para que este aprenda de forma significativa é um desafio para 

a prática docente. Ao mesmo tempo, caracteriza-se como uma grande oposição à obrigação de 

estudar somente para cumprir com o calendário escolar e com as obrigatoriedades que são, de 

certa forma, impostas a estes alunos. Neste contexto, é importante destacar que o próprio 

aluno precisa se dispor a aprender, precisa ser desafiado a participar da construção do seu 

conhecimento de forma mais ativa. O prazer pelo conhecimento, o envolvimento no aprender, 

o desafio pelo fazer, devem estar integrados dentro e fora da sala de aula. As aulas teóricas, os 

conceitos a serem aprendidos precisam ser associados, integrados, relacionados de alguma 

forma a sua estrutura cognitiva de forma não arbitrária.  

De acordo com Moreira e Buchweitz (1993, p. 2) “[...] a estrutura cognitiva são os 

primeiros significados, constituindo-se nos “pontos de ancoragem” dos quais derivam outros 

significados”. Nesse sentido, o aluno precisa ser atraído de maneira a participar do processo 

de construção, de tal maneira que o aprender a aprender deve fazer parte da rotina do 

professor e do aluno. Isto pode ser sumarizado sob uma perspectiva interessante retratada por 

Pietrocola (2009, p.120) “[...] cada um de nós é capaz de buscar nas suas reminiscências 

sentimentos de prazer em aprender”, em outras palavras, a busca pelo conhecimento pode ser 

prazerosa e significativa. 

Assim, em um ambiente formal de ensino, como o retratado em uma sala de aula, 

caminhos que proporcionem um processo de ensino e aprendizagem significativos devem ser 

amplamente apresentados aos alunos. Segundo a teoria da aprendizagem significativa, 

proposta por David Ausubel (2003), uma nova informação a ser apresentada deve interagir 

com uma estrutura de conhecimento prévio e específico. Ou seja, o novo conhecimento deve 

(como explicitado acima) ancorar-se em outro conhecimento correlacionado pré-existente, o 

qual Ausubel denominou de "conceito subsunçor" ou simplesmente "subsunçor" (MOREIRA, 

2010, p. 17).  

 

O "subsunçor" é um conceito, uma idéia, uma proposição já existente 

na estrutura cognitiva, capaz de servir de "ancoradouro" a uma nova 

informação de modo que esta adquira, assim, significado para o 

indivíduo (i.e., que ele tenha condições de atribuir significados a essa 

informação). (MOREIRA, 2010, p. 17). 
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Esses novos conhecimentos para serem assimilados dependerão diretamente da 

qualidade da estrutura cognitiva prévia do aprendiz. Os conhecimentos prévios do aprendiz 

servirão de “ponto de partida”, com os quais as novas informações irão encontrar um modo de 

se integrar e interagir com aquilo que o indivíduo já conhece. 

Dessa forma, o indivíduo aprende significativamente quando consegue atribuir 

significado ao que está sendo aprendido, porém esses significados têm sempre atributos 

pessoais. 

 

Na aprendizagem significativa há uma interação entre o novo conhecimento 

e o já existente, na qual ambos se modificam. À medida que o conhecimento 

prévio serve de base para a atribuição de significados à nova informação, ele 

também se modifica, ou seja, os subsunçores vão adquirindo novos 

significados, se tornando mais diferenciados, mais estáveis (MOREIRA, 

2010, p. 17). 

 

Neste contexto, muito do processo de aprendizagem significativa tem sido retratado 

por meio dos denominados mapas conceituais, descritos mais detalhadamente a seguir. Mais 

precisamente, pode-se dizer que a base teórica dos mapas conceituais é a teoria da 

aprendizagem significativa brevemente retratada anteriormente. Atribui-se ao mapa conceitual 

um potencial muito grande em relação à aprendizagem significativa, conhecimentos prévios e 

avaliação. Mapas conceituais estão fortemente relacionados à teoria da aprendizagem 

significativa, ou seja, à teoria cognitivista de aprendizagem proposta por David Ausubel, 

(2003). Trata-se, no entanto, de uma técnica desenvolvida em meados da década de setenta 

por Joseph Novak e seus colaboradores na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. 

A utilização de mapas conceituais como ferramenta potencialmente facilitadora da 

aprendizagem vem corroborar os desafios sumarizados na introdução. Embora sendo um 

recurso passível das mais variadas aplicações e de grande potencial na aprendizagem 

significativa, há uma tímida utilização do mesmo em sala de aula.  

A apresentação e o estímulo ao uso da ferramenta mapa conceitual foram iniciados e 

planejados no plano de trabalho desta pesquisa no início do ano letivo de 2014, com o 

objetivo de torná-la acessível e presente no cotidiano dos alunos do primeiro ano do ensino 

técnico integrado ao médio desta escola. 

Os mapas conceituais podem ser trabalhados de várias formas, utilizando-se de lápis, 

cartolinas e/ou folhas de papel, ou até mesmo com recursos tecnológicos como os softwares 
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existentes para a construção de mapas o que, de certo, permite suas inserções nas mais 

diferentes realidades educacionais. 

É nesse contexto que repousa a relevância desta pesquisa, inserir no ambiente formal 

de sala de aula a ferramenta mapa conceitual como prática cotidiana para orientar o 

aprendizado de forma significativa em qualquer conteúdo ministrado. 

O tema escolhido nesta pesquisa para introdução da ferramenta mapa conceitual foi a 

respiração celular, que no dizer de Souza e Almeida (2002) esse é um tema considerado 

complexo pelos alunos, portanto é preciso refletir acerca de estratégias metodológicas que 

favoreçam o ensino e a aprendizagem de conceitos fundamentais, como o tema da respiração 

celular. 

Os conceitos sobre a respiração celular são de grande importância para o entendimento 

e relações com outros assuntos, consequentemente, o tema envolve conceitos fundamentais 

para o ensino de ciências, possibilitando uma visão abrangente dos mecanismos e dos ciclos 

de vida dos seres vivos, bem como suas relações na cadeia alimentar, evolução, metabolismo 

energético, entre outros.  

 

A compreensão da dinâmica celular pode se estabelecer quando for possível 

relacionar e aplicar conhecimentos desenvolvidos, não só ao longo do curso 

de Biologia, mas também em Química e Física, no entendimento dos 

processos que acontecem no interior das células. (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO,2015) 

 

O entendimento dos conceitos básicos das ciências biológicas é fundamental para a 

aprendizagem dos fenômenos biológicos, e, além disso, para outras áreas do conhecimento 

como a Física e a Química. 

Quanto à organização do trabalho, a presente dissertação foi estruturada em cinco 

blocos. No primeiro, intitulado Referencial Teórico, apresentamos uma pesquisa bibliográfica 

sobre a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel (2003) sobre os fundamentos 

epistemológicos dos mapas conceituais. Em seguida, apresentamos estudos específicos a 

respeito das características e formas de construção dos mapas, expondo as estratégias de 

aplicação destes em sala de aula. 

O segundo bloco, denominado Metodologia, relata os sujeitos da pesquisa, as técnicas 

e instrumentos de coleta de dados, finalizando com o procedimento de análise dos dados 

coletados. No terceiro e no quarto blocos da dissertação, realizamos a discussão dos 
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resultados obtidos por meio das atividades/estratégias realizadas durante a pesquisa, buscando 

uma apreciação via observação participante. Fez-se uma análise de conteúdo das respostas 

dadas ao questionário semiestruturado, com perguntas baseadas em blocos temáticos, 

perfazendo um diálogo por meio de gráficos construídos com análise quantitativa de respostas 

às estratégias, além da análise dos mapas construídos no início e no final da mediação do 

tema respiração celular. 

No quinto bloco, apresentamos as considerações finais a partir de toda a pesquisa 

realizada. Pretendeu-se demonstrar que, através da construção de mapas conceituais, é 

possível aos alunos participar do processo de aprendizagem, confrontar o conhecimento 

prévio com o adquirido e propor caminhos de tomada de decisões no processo de aprender a 

aprender, propondo assim a utilização dos mapas conceituais como recurso de fácil acesso e 

confecção e de grande potencial para a aprendizagem significativa. 

É importante destacar que um dos princípios e exigências básicas dos cursos de 

Mestrado Profissional vinculados à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) enfatiza os estudos e as técnicas que possam contribuir para a produção de 

conhecimento da área a partir da vivência dos profissionais que se encontram em sala de aula. 

Nesse sentido, foi desenvolvido um Caderno/Manual que possa estimular o uso do Mapa 

Conceitual como ferramenta de ensino e aprendizado tanto pelos alunos, na construção de 

mapas conceituais temáticos ao ensino de biologia, como para os Professores, na orientação 

dos mesmos em outras áreas/temas do conhecimento. Esse manual expõe de forma concisa 

um breve histórico sobre os Mapas Conceituais, suas aplicabilidades, importâncias, 

referenciais teóricos e exemplos do próprio trabalho de pesquisa aqui pretendido, de forma a 

estimular a leitura e o uso dessa ferramenta no ambiente escolar. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

“Enquanto a memorização mecânica permanece a forma dominante de 

aprendizagem em muitas salas de aula e instituições corporativas, há um 

reconhecimento crescente de que a finalidade central da educação deve ser 

valorizar as pessoas no sentido de se encarregarem elas próprias da 

construção do significado das experiências que vivem. As ramificações que 

advêm do aprender a compreender a natureza do conhecimento e a natureza 

da aprendizagem significativa, não só valorizam o indivíduo, tornando-o mais 

eficiente na aquisição e produção do conhecimento, mas também contribuem 

para a sua autoestima e sentido de controle sobre a própria vida. Os tempos 

atuais são tempos revolucionários, e ajudar as pessoas a aprender a aprender 

é uma ideia que se impôs”. 

 

Joseph D. Novak, Ithaca, New York USA. 

 

 

O PAPEL DA ESCOLA E DO PROFESSOR 

 

Nos dias atuais, a escola tem o papel de socializar o indivíduo de forma a promover o 

seu desenvolvimento intelectualmente, além de facilitar a sua inserção no mercado de trabalho 

cada vez mais competitivo. Sobre isso Lima e Faria (2013, p.03) argumentam que 

 

A escola é um forte mecanismo de mudança e de formação cultural na 

sociedade. É tanto meio para manipulação, quanto mudança e transformação 

social, contribuindo para uma formação cultural capaz de desvelar e 

desmantelar práticas ideológicas capitalistas de manipulação e exploração 

por parte de uma minoria. 

 

A escola permite ao estudante a oportunidade de aprendizagem, proporcionando-o o 

contato com o novo conhecimento que anteriormente não existia na sua estrutura cognitiva. 

Borsa (2007, p.02), defende que “[...] é na escola que se constrói parte da identidade de ser e 
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pertencer ao mundo; nela adquirem-se os modelos de aprendizagem, a aquisição dos 

princípios éticos e morais que permeiam a sociedade”. 

E nessa construção da identidade que o aluno se depara com um mediador do processo 

de ensino/aprendizagem, o professor. Para Chiovatto (2000, p.3), “[...] o professor é 

responsável por criar liames entre todas as fontes, estabelecendo um terreno de sustentação 

para o desenvolvimento das capacidades globais do aluno: ele é o responsável por auxiliar nos 

processos de significação dos conteúdos”. Nesse sentido, estabelece-se naturalmente um 

desafio a esses educadores, o de ensinar os conceitos de forma a desenvolver um ambiente de 

aprendizagem que motive os estudantes a aprenderem, relacionando o novo aprendizado às 

suas condições reais, cabendo ao professor criar situações compatíveis com a realidade de 

cada educando, de modo a levar em consideração seu desenvolvimento cognitivo de forma a 

incentivá-lo a interagir com o meio, buscando informações e soluções de problemas. 

 

O ENSINO DE BIOLOGIA 

 

 A biologia é uma das ciências mais instigantes e, pelo seu grau de importância, tem 

grande relevância na vida e no dia a dia das pessoas. O ensino de biologia deve servir como 

meio para ampliar a compreensão sobre a realidade, recursos devem ser usados para que os 

fenômenos biológicos possam ser percebidos e interpretados, além de instrumentos para 

orientar decisões e intervenções (BRASIL, 2002). No entanto, apesar dessa importância, o 

ensino dessa disciplina encontra-se tão distanciado da realidade que não permite à população 

perceber o vínculo estreito existente entre o que é estudado na disciplina Biologia e o 

cotidiano (BRASIL, 2002). Uma das explicações para isso pode estar no fato de que o 

conteúdo transmitido em sala de aula não é relacionado pelo professor a eventos do cotidiano 

dos estudantes, ficando para eles, algo sem sentido e desinteressante. Sobre isso Silva (2010) 

defende que, na maioria das vezes, o conhecimento científico exposto em sala de aula não faz 

relação alguma com o cotidiano, assim, este passa a ser, para os educandos, como algo 

afastado de sua realidade.  

 Entende-se que o professor deve fazer esta articulação, para que isso ocorra Moraes 

(2005, p. 18) resguarda que “cabe ao professor procurar conhecer e considerar, algumas das 

ideias sobre os graus e tipos de validação do conhecimento, a fim de determinar as possíveis 
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limitações de uma disciplina”.  Tal papel se torna importante, pois, mediante às considerações 

do professor sobre a matéria e reconhecimento da sua complexidade é que ocorrerá a 

mediação do conhecimento de forma que o educando consiga compreendê-lo. Silva (2010 p. 

91) reforça articulando que a explicação do conceito científico implica que o professor faça 

um diagnóstico, um levantamento do que o educando entende por determinado conceito, pois 

compreendemos que o educando traz consigo conhecimentos prévios, ou seja, sempre sabe 

algo sobre alguma coisa.   

 O aluno deve ser visto como um ser social que traz consigo vivências importantes que 

colaboram na sua aprendizagem dando-a mais significado, sobre isso Mizukami (2011, p.75) 

defende que um ensino que procura desenvolver a inteligência deverá priorizar as atividades 

do sujeito, considerando-o inserido numa situação social. O conhecimento científico não deve 

ser tido como o único e verdadeiro, mas sim um conhecimento existente e importante a ser 

compreendido, sendo que, para ser compreendido muitas das vezes é preciso que ocorra a 

transposição didática pela qual o estudante consiga articular esse conhecimento com os 

existentes em sua volta. 

 Sobre isso, uma concepção importante é apontada nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais: 

 

O aprendizado da Biologia deve permitir a compreensão da natureza 

viva e dos limites dos diferentes sistemas explicativos, a contraposição 

entre os mesmos e a compreensão de que a ciência não tem respostas 

definitivas para tudo, sendo uma de suas características a possibilidade 

de ser questionada e de se transformar. ( BRASIL, 2006, p.14)   

 

  Estando o professor no papel de mediador, levando em consideração os interesses e 

dúvidas dos alunos, Mizukami reforça dizendo ainda que:  

 

Cabe ao professor evitar rotina, fixação de respostas, hábitos. Deve 

simplesmente propor problemas aos alunos, sem ensinar-lhes as 

soluções. Sua função consiste em provocar desequilíbrios, fazer 

desafios. Deve orientar o aluno e conceder-lhe ampla margem de 

autocontrole e autonomia.  (MIZUKAMI,2011, p.77) 

 

 Neste contexto, compete ao professor compreender que o ensino de biologia não é 

apenas significados científicos, mas que vai além do que os livros trazem, estes muitas das 

vezes com tamanha complexidade que dificulta o entendimento do aluno. Os PCNEM 
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(Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio) orientam que o professor deve 

escolher os conteúdos e metodologias que acharem coerentes com a sua necessidade 

(BRASIL, 2006). Desta forma vê se que o professor detêm de um papel fundamental no 

processo de ensino e aprendizagem no qual, Souza e Boruchovitch (2010) defendem que, 

quando esta ocorre de forma tradicional não corrobora mais com a nova realidade. De tal 

modo é preciso que o professor utilize de novas técnicas de ensino para que as suas aulas não 

se tornem meras repetições do livro didático, e nas quais o professor é o transmissor e o aluno 

receptor. 

 

A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

Algumas características devem ser destacadas na educação atual de maneira a propor 

um ensino que prepare o sujeito no protagonismo do seu tempo através da interação social, 

autonomia, planejamento, flexibilidade e criatividade. Aquilo que o aluno sabe, a sua 

trajetória cultural, familiar, deve ser levado em conta, pois essa necessidade do nosso tempo 

embasa uma forma de aprendizagem. 

Para Moreira (2010), a aprendizagem que os professores esperam como resultado de 

sua ação docente é a aprendizagem com significado, compreensão, retenção, capacidade de 

transferência. A aprendizagem significativa se dá por meio do que entende serem os sete 

passos da (re)construção do conhecimento. Segundo Santos (2008, p.2) os sete passos são:  

 

1. O sentir – toda aprendizagem parte de um significado contextual e 

emocional.  

2. O perceber – após contextualizar o educando precisa ser levado a perceber 

características específicas do que está sendo estudado.  

3. O compreender – é quando se dá a construção do conceito, o que garante a 

possibilidade e utilização do conhecimento em diversos conceitos.  

4. O definir – significa esclarecer um conceito. O aluno deve definir com 

suas palavras, de forma que o conceito lhe seja claro.  

5. O argumentar – após definir, o aluno precisa relacionar logicamente vários 

conceitos e isso ocorre através do texto falado, escrito, verbal e não verbal.  

6. O discutir – nesse passo, o aluno deve formular uma cadeia de raciocínio 

através da argumentação.  

7. O transformar – o sétimo e último passo da (re)construção do 

conhecimento é a transformação. O fim último da aprendizagem 

significativa é a intervenção da realidade. Sem esse propósito, qualquer 

aprendizagem é inócua.  
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A aprendizagem Significativa é a ideia central da teoria de David Ausubel (2003). 

Para Ausubel (2003), a essência da aprendizagem significativa é que novas ideias se 

relacionem com o que o estudante já sabe, e que o produto dessa relação é o surgimento de 

um novo significado, refletindo a natureza substancial e denotativa deste produto interativo. 

Este processo envolve a interação dessas novas ideias com a estrutura específica de 

conhecimento, a qual Ausubel define como conceitos subsunçores ou simplesmente 

subsunçores (MOREIRA, 2006).  

De acordo David Ausubel (2003) as experiências interpretadas pelos seres humanos 

acontecem por meio dos conceitos existentes particularmente na sua estrutura cognitiva. Para 

ele as informações são armazenadas no cérebro humano de maneira altamente organizadas, 

formando uma hierarquia conceitual, na qual elementos mais específicos de conhecimento são 

ligados (e assimilados) a conceitos mais gerais, mais inclusivos (MOREIRA, 1985).  

Ainda segundo Moreira (1985), estrutura cognitiva significa uma estrutura hierárquica 

de conceitos que são representações de experiências sensoriais do indivíduo. A aprendizagem 

é dita significativa quando uma nova informação possui significados para quem a aprende, 

por meio de uma espécie de ancoragem em aspectos relevante presentes na estrutura cognitiva 

do indivíduo, isto é, “em conceitos, ideias, proposições já existentes em sua estrutura de 

conhecimentos (ou de significados) com determinado grau de clareza, estabilidade e 

diferenciação” ( MOREIRA, 1985. p, 62 ). 

Para Moreira (1985), os aspectos relevantes da estrutura cognitiva são os já citados 

subsunçores. Porém, segundo o autor, o termo ancorar, apesar de ser útil para a compreensão 

do que é aprendizagem significativa em um primeiro momento, não dá uma imagem da 

dinâmica do processo, que é a interação entre o novo conhecimento e o já existente, na qual 

ambos se modificam. Moreira (2010, p. 18) afirma que:  

 

[...] à medida que o conhecimento prévio serve de base para a atribuição de 

significados à nova informação, ele também se modifica, ou seja, os 

subsunçores vão adquirindo novos significados, se tornando mais 

diferenciados, mais estáveis. São formados novos subsunçores que 

interagem entre si. Neste sentido a estrutura cognitiva está constantemente se 

reestruturando durante a aprendizagem significativa. O processo é dinâmico; 

o conhecimento vai sendo construído. 
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A aprendizagem significativa requer que tanto o estudante manifeste uma atitude 

significativa como que o material que se aprende seja potencialmente significativo para ele, 

ou seja, que esteja conectada com suas estruturas particulares de conhecimento de uma 

maneira substantiva (não literal ) e não arbitrária. 

Contrastando com a aprendizagem significativa, Ausubel (2003) define a rote learning 

( caminho de aprendizagem, em português ) como sendo a aprendizagem de novas 

informações com pouca ou nenhuma associação a conceitos que já estejam presentes na 

estrutura cognitiva do indivíduo (MOREIRA, 1985). A rote learning seria a aprendizagem de 

forma mecânica, o que, para Moreira e Masini (2011), neste tipo de aprendizagem a nova 

informação é armazenada de maneira arbitrária. São situações as quais encontramos em sala 

de aula, onde podemos perceber na prática o predomínio da aprendizagem mecânica. Percebe-

se que não há interação com o conhecimento prévio, sem aquisição de significado por parte 

do aluno. Nas vésperas das avaliações, temos a oportunidade de observar a ansiedade em 

decorar, reproduzir termos decorados. Nas provas percebe-se a incapacidade de resolver 

situações minimamente diferentes daquelas trabalhadas em aula.  

Percebe-se pouca interação entre a nova informação e as que já estão armazenadas nas 

estruturas do indivíduo. O conhecimento assim adquirido fica arbitrariamente distribuído 

nestas estruturas sem se ligar a conceitos subsunçores específicos. As novas informações são 

memorizadas de maneira arbitrária literal, não significativa. Esse tipo de aprendizagem, 

bastante estimulada na escola, serve para ter bons resultados nas avaliações, mas tem pouca 

retenção, não requer compreensão e não dá conta de situações novas. 

Para Moreira (2010), a aprendizagem mecânica é uma perda de tempo em termos 

educacionais. Pode ser útil no treinamento, mas não na educação. Por outro lado, o mesmo 

autor entende que aprendizagem mecânica e aprendizagem significativa são extremos de um 

mesmo contínuo, de modo que se pode, progressivamente, passar de uma para a outra.  

 Em contraposição com aprendizagem significativa, Ausubel define aprendizagem 

mecânica (ou automática) como sendo aquela em que novas informações são aprendidas 

praticamente sem interagirem com conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva, sem 

se ligarem a conceitos subsunçores específicos. A nova informação é armazenada de maneira 

arbitrária e literal, não interagindo com aquela já existente na estrutura cognitiva e pouco ou 

nada contribuindo para sua elaboração e diferenciação.  
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 A aprendizagem significativa é preferível à aprendizagem mecânica, pois constitui um 

método prático e eficiente de internalizar o conhecimento. Um indivíduo pode aprender algo 

de forma mecânica, porém, perceber só depois a relação do que aprendeu com algum 

conhecimento anterior já dominado. Ocorreu aí, um esforço e tempo longo para assimilar 

conceitos que seriam mais facilmente compreendidos se encontrassem um subsunçor existente 

na estrutura cognitiva. Sendo assim, para promover a aprendizagem significativa, Ausubel 

propõe que a programação do conteúdo a ser ensinado obedeça a dois princípios básicos: a 

diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa.  

 Sobre a diferenciação progressiva, Moreira (2009, p. 65) afirma que é “o princípio 

segundo o qual as ideias e conceitos mais gerais e inclusivos do conteúdo da matéria de 

ensino devem ser apresentados no início da instrução e, progressivamente, diferenciados em 

termos de detalhe e especificidade”. Ou seja, as ideias mais inclusivas devem estar no topo da 

estrutura conceitual do aprendiz, que progressivamente, vai incorporando proposições, 

conceitos e fatos menos inclusivos e mais diferenciados.  

 Já a reconciliação integrativa é definida por Moreira (2009, p. 65) como sendo “o 

princípio programático segundo o qual a instrução deve também explorar relações entre 

ideias, apontar similaridades e diferenças importantes e reconciliar discrepâncias reais ou 

aparentes”. Porém, de acordo com o próprio autor, Ausubel (2003) esclarece que se trata de 

relações que o aprendiz faz dos novos conceitos com aqueles já existentes na sua estrutura 

cognitiva.  Sendo assim, à medida que novas informações são adquiridas, os elementos 

existentes na estrutura cognitiva podem reorganizar-se e adquirir novos significados.  

 É necessário salientar que a aprendizagem significativa apesar de ser mais eficiente e 

eficaz que a aprendizagem mecânica, não ocorre de forma simples, é preciso que se tenha 

condições adequadas para sua ocorrência. Tendo por base a obra de Ausubel, Pelizzari et al 

(2002) expõem duas condições necessárias para que ocorra a aprendizagem significativa:  

 

Em primeiro lugar, o aluno precisa ter uma disposição para aprender: 

se o indivíduo quiser memorizar o conteúdo arbitrária e literalmente, 

então a aprendizagem será mecânica. Em segundo, o conteúdo escolar 

a ser aprendido tem que ser potencialmente significativo, ou seja, ele 

tem que ser lógica e psicologicamente significativo. (PELIZZARI et 

al, 2002, p. 38)  
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 De acordo com Ausubel, um material potencialmente significativo, é todo aquele que 

seja “passível de se relacionar com as ideias relevantes ancoradas [subsunçores] na estrutura 

cognitiva do aprendiz” (AUSUBEL, 2003, p. 57).  

 Montar e/ou oferecer um material potencialmente significativo ao aluno não é tarefa 

simples. Este material deve obedecer, segundo Moreira (2006, p.19) a pelo menos dois 

requisitos mínimos, que são: “a natureza do material, em si, e a natureza da estrutura 

cognitiva do aprendiz”. O autor completa dizendo que  

 

Quanto à natureza do material, este deve ser ‘logicamente 

significativo’ ou ter ‘significado lógico’, isto é, ser suficientemente 

não arbitrário e não aleatório, de modo que possa ser relacionado, de 

forma substantiva e não arbitrária, a ideias, correspondentemente 

relevantes, que se situem no domínio da capacidade humana de 

aprender. No que se refere à natureza da estrutura cognitiva do 

aprendiz, nela devem estar disponíveis os conceitos subsunçores 

específicos, com os quais o novo material é relacionável. MOREIRA 

(2006, p.19).  

 

 Satisfeitas as duas condições acima citadas, ainda tem algo a ser observado, que é 

saber se o aprendiz tem os subsunçores necessários para assimilar o conteúdo específico, caso 

o aprendiz não tenha esses subsunçores, é preciso introduzir os chamados organizadores 

prévios, que são “materiais introdutórios, apresentados antes do próprio material a ser 

aprendido, porém, em um nível mais alto de abstração, generalidade e inclusividade do que 

esse material” (MOREIRA, 2006, p. 23). De acordo com Ausubel, o organizador prévio serve 

de ponte entre o que o aprendiz já sabe o que ele precisa saber. 

 

MAPAS CONCEITUAIS E APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA  

 

Para auxiliar o aluno na aprendizagem com eficiência, torna-se fundamental conhecer 

a relação existente entre o que o aluno sabe, e as múltiplas variáveis que influenciam tal 

aprendizagem. 

Para Moreira (1985, p.63), o fator isolado mais importante influenciador da 

aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe (cabe ao professor determinar isso e ensinar de 

acordo). 
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Novas ideias e informações podem ser aprendidas e retidas na medida em 

que conceitos relevantes e inclusivos estejam adequadamente claros e 

disponíveis na estrutura cognitiva do indivíduo e funcione, dessa forma, 

como ponto de ancoragem às novas ideias e conceitos. (MOREIRA, 1985, 

p.62). 

 

Segundo Moreira, (1985), Ausubel é um representante do cognitivismo e, como tal, 

propõe uma explicação teórica do processo de aprendizagem segundo o ponto de vista 

cognitivista: “A aprendizagem cognitivista é aquela que resulta no armazenamento 

organizado de informações na mente do ser que aprende e esse complexo organizado é 

conhecido como estrutura cognitiva.” (MOREIRA, 1985, p.62). 

Para trabalhar o ensino sob uma abordagem ausubeliana, em termos de significados, 

algumas etapas devem ser analisadas. Segundo Moreira (2010, p. 22):  

 

[...] é preciso: 1) identificar os subsunçores necessários para a aprendizagem 

significativa da matéria de ensino; 2) identificar os significados preexistentes 

na estrutura cognitiva do aprendiz; 3) ensinar usando organizadores prévios, 

para fazer pontes entre os significados que o aluno já tem e os que ele 

precisaria ter para aprender significativamente a matéria de ensino. 

 

De acordo Moreira (2010, p.22), os mapas conceituais podem ser utilizados como 

recursos em todas essas etapas descritas acima, assim como na obtenção de evidências de 

aprendizagem, ou seja, na avaliação da aprendizagem. 

Os mapas conceituais vêm contribuir na aprendizagem significativa por serem capazes 

de evidenciar significados atribuídos a conceitos e relações entre conceitos no contexto de um 

corpo de conhecimentos. 

As definições sobre mapa conceitual vêm esclarecer suas aplicabilidades. Moreira e 

Buchweitz (1987, p.10) dizem que são: “representações gráficas de uma estrutura de 

conhecimento demonstrada hierarquicamente, apresentando forma e representação condizente 

com a maneira como os conceitos são relacionados, diferenciados e organizados”.  

O mapeamento conceitual é uma técnica muito flexível e, em razão disso, pode ser 

usado em diversas situações, para diferentes finalidades: instrumento de análise de currículo, 

técnica didática, recurso de aprendizagem, meio de avaliação (MOREIRA; BUCHWITZ, 

1993). 

Os mapas conceituais são diagramas que indicam relações entre conceitos (apenas 

conceitos) e procuram refletir a estrutura conceitual de certo conhecimento.  
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Mais especificamente, podem ser vistos como diagramas conceituais hierárquicos. 

Construí-los, "negociá-los", apresentá-los, refazê-los são processos altamente facilitadores de 

uma aprendizagem significativa (MOREIRA, 2006). 

A aprendizagem significativa implica, necessariamente, atribuição de significados 

idiossincráticos, mapas conceituais, traçados por professores ou alunos, refletirão tais 

significados. De acordo Moreira (2010), isso significa que não existe mapa conceitual 

“correto”. Para o mesmo autor, o que o aluno apresenta é o seu mapa, e o importante não é se 

esse mapa está certo ou não, mas sim se ele dá evidências de que o aluno está aprendendo 

significativamente o conteúdo. 

Para Novak e Canãs (2010), os mapas conceituais devem se referir a uma situação ou 

evento que tentamos compreender por meio da organização do conhecimento. Podendo ser 

utilizado de acordo com a sua finalidade, Souza (2005) e Moreira (2010) defendem que 

podem ser empregados para avaliar, ensinar, planejar, como recurso de aprendizagem e como 

técnica didática.  

Rodrigues et al. (2009, p.3) defendem que:  

 

Os mapas conceituais servem tanto ao aluno quanto ao professor. Para o 

aluno, eles são uma ferramenta de aprendizagem, à medida que servem para 

planejar estudos, preparar-se para avaliações e resolver problemas. Já para o 

professor, ele auxilia em sua preparação de aula, tornando claros os 

conceitos, pois estes são arranjados em uma ordem sistemática na avaliação 

do processo de ensino-aprendizagem. 

 

Assim, os mapas conceituais têm várias utilidades, ajudando desde o professor até o 

aluno, tornando um instrumento de fácil manuseio, sendo possível através deste demonstrar 

de forma gráfica as relações existentes entre conceitos, desta forma Araújo, Menezes e Cury 

(2002, p.3) defendem que:  

 

os mapas conceituais são muito úteis para representar a estrutura cognitiva 

que um aprendiz possui a respeito de um domínio de conhecimento 

especifico, mostrando os conceitos conhecidos pelo aluno e as ligações que 

ele reconhece entre estes conceitos. 

 

Oliveira, Frota e Martins (2013) ressaltam ainda que o mapa que será feito pelo aluno 

também será seu norteador durante a construção do seu conhecimento.  
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A CONSTRUÇÃO DE UM MAPA CONCEITUAL 

 

A construção de um mapa conceitual pode ser feita através de vários aplicativos. 

Dentre eles temos o Cmap®. Um programa gratuito que pode ser adquirido no sitio: 

http://cmap.ihmc.us. Porém, é possível construí-los facilmente usando apenas papel e lápis 

seguindo as instruções apresentadas por Moreira (2010, p.30 ) 

 

1. Identifique os conceitos-chave do conteúdo que vai mapear e ponha-os em uma lista. 

Limite entre 6 e 10 o número de conceitos.  

Exemplo: Respiração celular, Energia, Oxigênio, Gás carbônico, Mitocôndria, Célula, Água. 

(conceitos retirados do texto Respiração Celular - Apêndice B. 

 

2. Ordene os conceitos, colocando o(s) mais geral (is), mais inclusivo(s), no topo do mapa e, 

gradualmente, vá agregando os demais até completar o diagrama de acordo com o princípio 

da diferenciação progressiva. Algumas vezes é difícil identificar os conceitos mais gerais, 

mais inclusivos; nesse caso é útil analisar o contexto no qual os conceitos estão sendo 

considerados ou ter uma ideia da situação em que tais conceitos devem ser ordenados. 

Exemplo: Respiração celular, Célula, Energia, Água, Mitocôndria, Oxigênio, Gás carbônico. 

 

Imagem 1: Hierarquia dos conceitos. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor mediante uso da ferramenta CmapTools
®

. 

 

3. Se o mapa se refere, por exemplo, a um parágrafo de um texto, o número de conceitos fica 

limitado pelo próprio parágrafo. Se o mapa incorpora também o seu conhecimento sobre o 

assunto, além do contido no texto, conceitos mais específicos podem ser incluídos no mapa. 

http://cmap.ihmc.us/
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4. Conecte os conceitos com linhas e rotule essas linhas com uma ou mais palavras-chave que 

explicitem a relação entre os conceitos. Os conceitos e as palavras-chave devem sugerir uma 

proposição que expresse o significado da relação. Para isso foi construído como exemplo um 

mapa conceitual  abordando os conceitos do item 2, veja a seguir: 

 

Imagem 2: Mapa construído com base nos conceitos do item 2. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor mediante uso da ferramenta CmapTools
®

. 

 

5. Setas podem ser usadas quando se quer dar um sentido a uma relação. No entanto, o uso de 

muitas setas acaba por transformar o mapa conceitual em um diagrama de fluxo. 

6. Evite palavras que apenas indiquem relações triviais entre os conceitos. Busque relações 

horizontais e cruzadas. 

7. Exemplos podem ser agregados ao mapa, embaixo dos conceitos correspondentes. Em 

geral, os exemplos ficam na parte inferior do mapa. 

8. Geralmente, o primeiro intento do mapa tem simetria pobre e alguns conceitos ou grupos 

de conceitos acabam mal situados em relação a outros que estão mais relacionados. Nesse 

caso, é útil reconstruir o mapa. 

9. Talvez nesse ponto você já comece a imaginar outras maneiras de fazer o mapa, outros 

modos de hierarquizar os conceitos. Lembre-se de que não há um único modo de traçar um 

mapa conceitual. À medida que muda sua compreensão sobre as relações entre os conceitos, 

ou à medida que você aprende, seu mapa também muda. Um mapa conceitual é um 
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instrumento dinâmico, refletindo a compreensão de quem o faz no momento em que o faz. 

Para isso foi construído como exemplo um mapa conceitual abordando os conceitos do item 2 

de outra maneira, veja a seguir 

 

 

 

Imagem 3: Mapa construído com base nos conceitos do item 2 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor mediante uso da ferramenta CmapTools
®

. 

 

10. Compartilhe seu mapa com colegas e examine os mapas deles. Pergunte o que significam 

as relações, questione a localização de certos conceitos, a inclusão de alguns que não lhe 

parecem importantes, a omissão de outros que você julga fundamentais. O mapa conceitual é 

um bom instrumento para compartilhar, trocar e “negociar” significados. 

ESTRATÉGIAS DE APLICAÇÃO DOS MAPAS CONCEITUAIS EM SALA 

DE AULA 

O grande argumento usado por Moreira (2010) quanto à utilização dos mapas 

conceituais no ensino de qualquer campo de conhecimento é que, por sua própria natureza, os 

mapas focalizam a aprendizagem de conceitos e estes estão na base da construção e da 

compreensão para o ensino. O homem vive em um mundo de conceitos, Moreira (2010) 
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afirma que sem eles não há compreensão, não há desenvolvimento cognitivo. 

Consequentemente, deve-se dar toda atenção aos aspectos conceituais, desenvolvidos pelos 

estudantes, dentro e fora da escola. 

Conceitos são ideias categóricas ou unidades genéricas representadas por símbolos 

únicos, diante disso ele acredita que em crianças mais velhas, adolescentes e adultos, uma 

maneira de aprender conceitos é aquela em que novos conceitos são adquiridos por interação 

e, particularmente, por ancoragem em conceitos já existentes na estrutura cognitiva do 

aprendiz. Na teoria da aprendizagem significativa, os conceitos também constituem um 

aspecto fundamental, pois, (AUSUBEL, 2000 apud MOREIRA, 2010, p.74) afirma que a 

compreensão de novos conhecimentos e a resolução, não mecânica, de problemas depende, 

largamente, da disponibilidade de conceitos na estrutura cognitiva de quem aprende.  

Como estratégia, propôs-se o uso dos mapas conceituais na matéria Respiração 

Celular, pois é um conteúdo que exige do aluno tanto conhecimento prévio como a 

aprendizagem de conceitos considerados complexos pelos alunos. 

O grande desafio quanto ao uso dos mapas conceituais é o estímulo à participação dos 

alunos para que estes os construam de forma colaborativa. É na interação pessoal, decorrente 

da construção colaborativa do mapa conceitual, que reside seu potencial como estratégia 

facilitadora da aprendizagem significativa e da conceitualização. A mediação na construção 

dos mapas deve ser feita pelo professor. Entretanto, é construindo e reconstruindo mapas 

conceituais, apresentando a seus colegas e a seus professores, que os alunos começam a 

perceber que os conceitos são elementos importantes na construção do conhecimento humano 

e, ao mesmo tempo, vão conceitualizando, ou seja, construindo significativamente conceitos 

essenciais para seu desenvolvimento cognitivo. 

A utilização dessa ferramenta em sala de aula renova a perspectiva de integração entre 

os alunos, alunos e professores, alunos e a participação no processo de ensino aprendizagem.  
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OBJETIVOS 
 

Desenvolver, aplicar e avaliar o uso de mapas conceituais como ferramenta para o 

processo ensino aprendizagem do tema respiração celular. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Desenvolver um livreto que compile diversas atividades envolvendo mapas 

conceituais sobre o tema respiração celular. 

 Aplicar as estratégias/metodologias previstas neste livreto.  

 Avaliar qualitativamente os resultados do uso destas metodologias no processo 

ensino aprendizagem. 
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METODOLOGIAS 

 

Para o desenvolvimento da proposta foram utilizados a construção individual e 

coletiva de mapas conceituais, relatos dos questionários e diário de campo, de maneira a 

explorar a viabilidade dessa ferramenta enquanto estratégia capaz de ser desenvolvida de 

modo a estimular a negociação dos conceitos, formação de frases e relações, ampliando os 

recursos inerentes ao ensino/aprendizagem. 

Buscou-se favorecer uma dimensão dialógica entre abordagens de pesquisa 

metodológica quali/quantitativa, utilizando o conteúdo do tema respiração celular. Propôs-se 

organizar através dos resultados dessa pesquisa um livreto/prático (anexo a esta dissertação) 

capaz de orientar e estimular a utilização dessa ferramenta como recurso pedagógico 

potencialmente facilitador da aprendizagem significativa. 

A estratégia adotada foi o Estudo de Caso associado a uma observação participante, 

favorecendo a realização do trabalho de campo, de maneira que pudesse entender a realidade, 

coletando dados que possibilitem a análise estatística dos resultados.  

Para a conjunção das abordagens de pesquisa quali-quantitativa, visando alcançar 

resultados de modo a permitir um aprofundamento das análises aqui pretendidas, foram 

utilizados como instrumentos de coleta de dados questionários semiestruturados, pré-testes, 

mapas conceituais construídos e a observação participante.  

Durante todo o processo de aplicação das atividades de utilização dos mapas 

conceituais que aconteceram no início, durante e no final da aprendizagem do tema respiração 

celular, foram geradas, desta forma, anotações reflexivas e análise de conteúdo dos dados 

descritivos assegurando elementos capazes de espelhar a investigação.  

Todas as estratégias foram pensadas e formuladas de maneira que os instrumentos de 

coleta pudessem dar respaldo ao processo através das respostas e das atividades feitas pelos 

alunos e que pudessem ser analisadas através das abordagens quali-quantitativa. 
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INVESTIGAÇÃO QUALIQUANTITATIVA E O ESTUDO DE CASO 

 

Entende-se por investigação qualitativa a obtenção de dados ricos em pormenores 

descritivos que privilegiam a compreensão de ideias a partir da perspectiva dos sujeitos. 

 No prefácio do livro de Bogdan e Biklen (1994), a perspectiva qualitativa é anunciada 

como um caminho científico que trouxe uma alternativa diferenciada para produzir 

conhecimento, pois rompeu com a unilateralidade de questões dominadas pela mensuração, 

pelas variáveis e estatísticas, e focou-se na descrição, na indução e no estudo de percepções 

pessoais no contexto natural das pessoas, sendo que, dado ao pormenor pretendido, a maioria 

dos estudos é conduzida com pequenas amostras. Podemos relacionar essa perspectiva com o 

presente trabalho, pois, focou-se no ambiente natural dos alunos, onde as suas percepções 

foram levadas em consideração, delineando sobre o uso da ferramenta usada durante as aulas. 

A pesquisa qualitativa tem se mostrado de grande importância em investigações 

pedagógicas. Algumas vantagens são propostas por Bogdan e Biklen (1994) em relação aos 

professores. Para eles, esse tipo de abordagem enfatiza a coleta e a análise sistemática dos 

dados, alarga o uso dos conceitos. “Além do mais, acreditamos que todos os educadores 

podem ser mais eficazes se utilizarem a investigação qualitativa para o seu trabalho”. 

Quanto à abordagem quantitativa, torna-se importante, pois traduz em números as 

opiniões e informações para serem analisadas. Segundo Minayo e Sanches (1993, p.247) “o 

estudo quantitativo pode gerar questões para serem aprofundadas qualitativamente, e vice- 

versa”. 

Além disso Minayo et al. (2004, p.14) diz que “a pesquisa qualitativa não se baseia no 

critério numérico para garantir sua representatividade”. Dessa forma, a abordagem qualitativa 

foi utilizada para se investigar uma realidade não quantificável. 

Em relação ao estudo de caso Yin (2001, p.21), “permite uma investigação para se 

preservar as características holísticas e significativas dos eventos da vida real”. Ao definir 

estudo de caso, Yin toma por base não apenas as peculiaridades do fenômeno estudado, mas 

também todo um conjunto de características associadas ao processo de coleta e estratégias de 

análise de dados. Nesse sentido a pesquisa foi conduzida de forma a introduzir os mapas 

conceituais no dia a dia do aluno, seguindo o plano de aula do professor, de maneira a 

entender o seu potencial no processo de aprendizagem coletando informações por meio de 

questionários semiestruturados. 
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Segundo Severino (2010, p.125), o questionário é um “Conjunto de questões, 

sistematicamente articuladas, que se destinam a levantar informações escritas por parte dos 

sujeitos pesquisados, com vista a conhecer a opinião destes sobre os assuntos em estudo”. 

Segundo Bogdan e Biklen (1994), as estratégias que mais representam a investigação 

qualitativa são a observação e a entrevista, que, em geral, podem ser complementadas pela 

pesquisa documental, como o uso de registros escolares. Além dos questionários, foi também 

usada a observação, dos quais foram registradas no caderno de campo do  

 

A ESCOLA 

 

Localizada na cidade de Salinas, Norte de Minas Gerais, próxima ao Vale do 

Jequitinhonha, cidade  conhecida como a “Capital Mundial da Cachaça” pela tradição que tem 

em produzir cachaças de excelente qualidade, reconhecidas internacionalmente. 

 

Imagem 4: Mapa físico da região norte do estado de Minas Gerais – MG. 

 

Fonte: IFNMG, 2011. 

 

A escola vem agregando valores e ensino no âmbito técnico, médio, jovens e adultos e 

superior. Oferece de forma gratuita cinco cursos técnicos, oito cursos superiores, além de 

cursos do E-Tec e Pronatec. No ano de 2014, configuraram-se matriculados um total de 464 

alunos no ensino médio, sendo 207 alunos externos, 93 alunos semi-internos, 164 alunos 
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internos. Além de oferecer oito cursos superiores, sendo quatro em licenciaturas e quatro em 

bacharelados, também possui educação técnica à distância com um total de 5.000 alunos. 

A escola tem como desafio promover um ensino de qualidade que busque os 

princípios da justiça social, que possibilite aos alunos uma entrada justa, com uma 

permanência e uma saída com sucesso, buscando ofertar de fato uma educação de excelência. 

(INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS, 2011). 

É por essas e outras razões que a escola inclui nas suas ações pedagógicas a produção 

do conhecimento científico socialmente necessário. A pesquisa e a inovação na escola têm por 

princípio a vinculação estreita com a ciência e tecnologia, destinadas à construção da 

cidadania, da democracia, da defesa do meio ambiente e da vida. 

A Extensão na escola é um processo educativo que articula o ensino, em todos os 

níveis e modalidades da educação profissional e tecnológica, e a pesquisa aplicada de forma 

indissociável e que viabiliza a relação entre a mesma e a comunidade externa e/ou interna, por 

meio das dimensões da Extensão. 

 

SUJEITOS DA PESQUISA 

 

O trabalho foi realizado no ano letivo de 2014 com uma turma de alunos do primeiro 

ano do ensino técnico em Agroindústria integrado ao ensino médio de uma escola pública no 

município de Salinas, MG.  

É nesse ambiente integrado que se vê a necessidade de mesclar mais ainda o ensino 

médio ao técnico de forma a proporcionar uma formação completa ao aluno. Os conceitos 

básicos do ensino médio são de forma orientados a ser praticados no ensino técnico e o ensino 

de Respiração Celular torna-se fundamental para o desenvolvimento das práticas e para o 

aprendizado desses alunos. 

A turma era composta por 30 alunos dos quais 25 participaram da pesquisa até o final 

das atividades previstas. Alguns dados dos sujeitos da pesquisa estão na imagem 5 a seguir, 

dados relevantes como sexo, cidade e escola de origem, além da situação do aluno como 

interno, semi-interno e externo.  
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Gráfico 1: Sujeitos da pesquisa 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Dados importantes, dos quais fazem dos sujeitos da pesquisa, uma amostra relevante 

quanto ao desafio em propor metodologias que possam subsidiar o processo de ensino 

aprendizado. Quanto ao sexo, há uma procura maior pelas mulheres por este curso técnico 

desde o início do curso na escola, em relação a situação dos alunos, predominam os semi-

internos, refletindo claramente a estrutura escolar e a origem dos alunos atendidos nessa 

escola, pois foi feita para acomodar os alunos internos e semi-internos durante o período 

escolar desde que comprove origem de outra cidade da região de Salinas. 

A escolha da turma foi feita em razão do próprio currículo, pois abrangem o uso de 

conceitos e o conhecimento significativo em relação ao tema respiração celular. A produção 

de alimentos, como queijos e iogurtes por meio das aulas práticas, reforça o uso de conceitos 

altamente específicos, o que justifica o reforço no aprendizado desse tema. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE COLETAS DE DADOS 

 

No primeiro momento dedicou-se um horário de 50 minutos na reapresentação dos 

mapas conceituais aos alunos, reiterando a importância e o referencial teórico em que se 

baseia a proposta da pesquisa. Isso porque essa ferramenta foi apresentada a todas as turmas 
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do primeiro ano no início do ano letivo de 2014 e, durante o período que antecedia a pesquisa, 

o professor já o usava de maneira a estimulá-los na construção do conhecimento e como 

técnica de estudo e revisão dos conteúdos. Mesmo com a ferramenta já aplicada 

esporadicamente aos alunos, procurou-se relembrar os passos necessários para a construção 

destes, destacou-se a importância das palavras chave, frases de ligação, hierarquia e 

proposições que se formam na construção de um mapa conceitual. Assim, o primeiro encontro 

foi muito dedicado a estimulá-los à prática da ferramenta, motivando-os em participarem 

durante o tema Respiração Celular que seria abordado. 

Finalizou-se esse primeiro momento solicitando aos alunos que se dispusessem a 

pesquisar em casa, com a família, internet, livros e outros meios o tema respiração celular, 

estimulando-os na organização do conhecimento prévio. 

No segundo momento, destacou-se o tema no quadro negro e estimulou-os a relatarem 

o conhecimento prévio sobre o assunto e quais materiais tinham sido referência. Depois de 

desafiá-los a participarem, pediu-se que relatassem a respeito da importância do 

conhecimento prévio, organizador prévio e das dificuldades encontradas nas leituras antes da 

exposição do tema. Após esse momento, pediu-se aos alunos como primeira estratégia que 

respondessem a um pré-teste sobre o tema (Apêndice A). O pré teste foi usado como um 

estímulo, para que os alunos pudessem de alguma forma expressarem o conhecimento prévio 

sobre o tema de forma escrita. A análise do pré teste será feita através do questionário 

específico, onde buscará através das perguntas, respostas em relação ao uso da estratégia e 

não do tema propriamente dito. 

No terceiro momento, foi entregue aos alunos um breve texto (Apêndice B) sobre 

respiração celular e pediu-se que se organizassem em grupos de no máximo quatro alunos e 

que fizessem a leitura, destacando as palavras mais importantes discutindo com os colegas os 

conceitos, funções, importância e curiosidades encontradas. Esse texto serviu como 

organizador prévio de forma a enriquecer a próxima estratégia que foi desafiá-los na 

construção do primeiro mapa conceitual (Apêndice C - MC1) usando apenas o conhecimento 

prévio. Solicitou-se aos alunos que escolhessem as palavras chave e que se organizassem em 

dupla ou em grupo durante a construção do MC1. 

Para estimulá-los, na construção do MC1, o professor pediu que citassem algumas 

palavras chave que achassem interessantes sobre o tema. As palavras citadas foram 
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registradas na lousa para que os alunos pudessem usá-las no mapa conceitual como forma de 

desafio.  

No momento em que construíam o mapa conceitual MC1, houve um convite por parte 

do setor pedagógico aos alunos, para assistirem a uma palestra no galpão da escola. O 

professor analisou a situação e, como o projeto estava sendo desenvolvido em horários 

normais de aula, discutiu-se com a turma a respeito do convite e decidiram que a construção 

do MC1 seria interrompida ficando marcado para dar continuidade na próxima aula. O 

professor aproveitou o momento e pediu aos alunos que pesquisassem em casa sobre o tema 

desafiando-os a enriquecer o conhecimento prévio. 

 No quarto momento, o (MC1) foi recolhido e o professor iniciou a mediação do 

conteúdo de acordo o plano de aula. A mediação das aulas se deu em três horários de 50 

minutos. Após esse momento, foi proposta a construção de um segundo mapa conceitual 

(MC2) na qual os alunos podiam usar as seguintes palavras-chave (apêndice D). A construção 

do mapa conceitual 1 (MC1) foi uma estratégia de obtenção do conhecimento prévio dos 

alunos e que serviriam de base para uma continua reconstrução dos mesmos durante a 

exposição do tema. O mapa conceitual 2 (MC2) foi proposto após a mediação do tema como 

estratégia da qual pudesse ser observada a aquisição de novos conhecimento por parte do 

professor e do próprio aluno. As duas estratégias (MC1 e MC2) serão comparadas de forma a 

visualizar e promover uma maior participação do aluno no seu próprio curso do aprendizado, 

observando o conhecimento adquirido e a formação mais estável de novos conceitos, 

exemplos, frases de ligação, enfim novas proposições expressos no mapa conceitual (MC2). 

Por fim, após a construção dos MC2, um questionário semiestruturado (apêndice E) 

foi entregue para que os alunos pudessem responder. O questionário continha perguntas de 

múltipla escolha e discursivas de maneira a contemplar todas as estratégias propostas que 

foram: Pré-teste, texto como organizador prévio, construção do MC1 e MC2. 

 

PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

 

Foi utilizada a análise qualitativa e quantitativa de forma a enriquecer a discussão e 

aprofundamento dos dados obtidos. A partir dos instrumentos de coleta de dados supracitados, 

foi possível elaborar um duplo enfoque dos dados obtidos; a análise de conteúdo e a análise 
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quantitativas das questões presentes nos questionários, levando a um maior aprofundamento 

dos resultados obtidos. 

 Todas as análises quantitativas foram tomadas com base no somatório para as 

respostas dadas pelos alunos a cada pergunta estabelecida. Da mesma forma se procedeu as 

análises para idade, gênero e origem dos alunos ingressantes na escola pesquisada. 

A abordagem quantitativa permitiu uma concepção dos resultados encontrados nas 

respostas, construindo gráficos que possibilitassem a compreensão, descrição e interpretação 

dos percentuais significativos relacionados aos objetivos da pesquisa. 

A análise qualitativa tem como referencial teórico proposto por Bardin (2011). 

Utilizou-se da análise de conteúdo como estratégia de análise dos dados, que foram obtidos 

pelas questões abertas do questionário propostos para os alunos após todas as estratégias 

trabalhadas. 

Para facilitar a compreensão e a interpretação dos dados, qualitativos usou-se de uma 

forma facilitadora que é o processo de categorização. Esse processo organiza os dados 

presentes nos resultados analisados de tal maneira, objetivando apreender o sentido contido 

nas respostas aparentemente aleatórias, associadas a cada estratégia em que foram produzidas, 

de modo a formar um padrão totalizador da compreensão das experiências vivenciadas, 

abordando a importância da contextualização, quando tais informações foram produzidas. 

Levando-se em consideração a visão de Campos (2004, p.614), caracterizar as 

categorias seria apresentá-las como grandes enunciados que abarcam um número variável de 

temas, segundo seu grau de intimidade ou proximidade, e que possam, através de sua análise, 

exprimirem significados e elaborações importantes que atendam aos objetivos de estudo e 

criem novos conhecimentos, proporcionando uma visão diferenciada sobre os temas 

propostos. 

Bardin (1977, p.103) menciona que,  

 

[...] a codificação corresponde a uma transformação (por recorte, agregação 

e enumeração) que permite atingir uma representação do conteúdo, ou da sua 

expressão, suscetível de esclarecer ao analista acerca das características do 

texto. 

 

Portanto, busca-se como meio de expressão do sujeito o texto, e através de unidades 

textuais, como palavras ou frases, inferir sua representação/significado de tal modo que 

pudéssemos refletir a realidade vivenciada. 
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Utilizamos como chaves de enumeração das respostas analisadas o código A, para 

alunos, seguido do número dado ao mesmo naquele questionário como aluno um será 

representado como A1. O questionário (Q) aplicado ao final da pesquisa contempla em seu 

conteúdo as quatro estratégias. Quando se fizer necessário demonstrar qual foi a estratégia 

utilizada, representaremos por E seguida do seu número (1 a 4), de maneira que QE1 trata do 

questionário da estratégia um. Todas as estratégias e o questionário encontram-se no apêndice 

já devidamente mencionado na dissertação. 

De modo a facilitar a visualização do conteúdo trabalhado pelas estratégias abordadas, 

apresentamos a seguir a forma de caracterização empregando-se a chave de enumeração 

acima proposta, em que demarcamos os assuntos como, E1 trata da estratégia um na qual foi 

proposto o texto como organizador prévio e o pré-teste utilizando os organizadores e 

conhecimento prévio sobre o tema respiração celular; E2 é a estratégia dois, pertinente à 

construção do mapa conceitual (MC1) como ferramenta para expressar o conhecimento prévio 

através da formação de proposições, exemplos e relações de conceitos; E3 delimita a 

estratégia três cuja proposta foi a construção do mapa conceitual (MC2) através dos novos 

conhecimentos adquiridos, ou seja, como mecanismo potencialmente facilitador da 

negociação, construção e aquisição de significados.  E4 é a estratégia quatro pertinente à 

formação de grupos para analisar, discutir as estratégias propostas, como forma de facilitar o 

aprendizado. O quadro abaixo representa as abreviaturas propostas com seus significados. 

 

Quadro 1: Abreviaturas e seus significados. 

Abreviaturas Significados 

A1, A2, A3,... Alunos e seus respectivos números 

E1, E2, E3,... Estratégias e seus respectivos números 

Q Questionário 

QE1 Questionário com a estratégia de número um 

MC1 Mapa conceitual proposto antes da mediação do tema 

MC2 Mapa conceitual proposto depois da mediação do tema 

 

As categorias foram definidas a priori, porém acrescentamos outras que surgiram da 

constante releitura do conteúdo das respostas e de material analisado quanto às diferentes 

abordagens teóricas sobre a temática.  
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Durante a organização e construção do questionário semiestruturado, buscou-se 

explicitar os pressupostos da pesquisa durante as estratégias, tais como: 

 

a) A importância dos organizadores prévios e do conhecimento prévio; 

b) A construção de mapas conceituais através dos organizadores e conhecimento 

prévio; 

c) A construção de mapas conceituais após a exposição do tema; 

d) O uso dos mapas conceituais como facilitador do aprendizado; 

e) O uso de mapas conceituais facilita a negociação, construção e aquisição de 

significados; 

 

A partir das metas supracitadas e da análise preliminar das respostas dos alunos, 

construímos como Unidade de Registro, a análise temática buscando a organização do tema 

em blocos temáticos (quadro nº2) tais como: Importância dos organizadores e conhecimento 

prévio, construção do mapa conceitual utilizando o conhecimento prévio (MC1), construção 

do mapa conceitual como ferramenta potencialmente facilitadora da Aprendizagem 

Significativa (MC2) e o uso dessa ferramenta em ambiente formal de sala de aula, conforme 

mostra o quadro abaixo: 

 

Quadro 2: Quadro-síntese dos blocos temáticos e das categorias. 

Blocos Temáticos (Unidade de Análise) Categorias 

 

 

 

1. Organizadores e conhecimento prévio 

A. Reação 

B. Benefícios  

C. Colaboração 

D. Facilitador da aprendizagem 

 

 

2. Mapa conceitual do conhecimento prévio 

 

A. Desafio 

B. Dificuldade 

C. Palavras chave 

D. Processo da aprendizagem 
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3. Construção do mapa conceitual como 

ferramenta potencialmente facilitadora da 

Aprendizagem Significativa 

A. Percepção do processo 

B. Organização do aprendizado 

C. Negociação de significados 

D. Aquisição de significados 

E. Facilitador da aprendizagem 

 

4. O uso dessa ferramenta em ambiente formal 

de sala de aula 

A. Viabilidade da estratégia 

B. Facilitadora da Aprendizagem 

 

Para facilitar a compreensão e interpretação dos dados quantitativos usou-se de várias 

abordagens descritas abaixo (quadro nº3) pelas quais pôde mensurar as suas porcentagens em 

cada resposta dada ao questionário de acordo ao bloco temático descrito no quadro nº2. Foram 

elaboradas para cada pergunta no máximo cinco abordagens representadas pelas letras (A, B, 

C, D, E) de maneira que os gráficos fossem construídos e dialogados com a análise 

qualitativa. 

 

Quadro 3: Referências e abordagens estipuladas por respostas dadas a cada 

proposta. 

Proposta Pré-teste 

Pergunta Você gostou dessa atitude do professor de aplicar um teste antes da 

explicação da matéria? Sim ou não? Por quê? 

Referência Abordagens estipuladas nas respostas 

     A Não deixa clara a sua compreensão da intenção do pré-teste  

     B Relacionou o pré-teste como favorecedor do aprendizado e do novo 

conhecimento 

     C Resposta de pouca significância para a proposta 

     D Gostou da proposta, mas não relacionou com o processo ensino 

aprendizado 

     E Somente respondeu sim 
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Proposta Conhecimento prévio 

Pergunta Você acha importante que o professor estimule o aluno a expor o 

conhecimento prévio antes de a matéria ser explicada? Sim ou não? Por 

quê? 

Referência Abordagens estipuladas nas respostas 

     A Favorece o aprendizado (estimula a imaginação e a pensar)  

     B Favorece ao professor no ensino e retorno como aprendizado ao aluno  

     C O aluno deve expressar junto com o professor e não antes  

     D Não deixa clara na resposta uma posição sobre o conhecimento prévio  

  

Proposta Mapa conceitual (MC1) 

Pergunta Você acha que o mapa conceitual ajudou a transpor para o papel o seu 

conhecimento prévio? Sim ou não? Por quê? 

Referência Abordagens estipuladas nas respostas 

      A Gostou da proposta, mas não relacionou com o processo ensino 

aprendizado   

      B Gostou e relacionou como desafiou a relação de conceitos    

      C Relacionou com a organização do conhecimento prévio   

      D Resposta de pouca significância para a proposta   

      E Respondeu apenas sim 

  

Proposta Mapa conceitual (MC2) 

Pergunta Você acha que o mapa conceitual dá a oportunidade ao aluno de observar 

o que aprendeu e o que precisa melhorar? Sim ou não? Por quê? 

Referência Abordagens estipuladas nas respostas 

      A Relacionou o conhecimento do mapa I e II    

      B Mostra durante a construção o que você aprendeu ou não    

      C Respondeu apenas sim 

      D Resposta pouco significante para a proposta   

  

Proposta Mapa conceitual (MC2) 
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Pergunta Você acha que a construção do mapa conceitual te estimulou a raciocinar 

mais sobre a matéria? 

Referência Abordagens estipuladas nas respostas 

        A Estimulou o pensamento, o raciocínio e organização 

        B Resposta pouco significante para a proposta 

        C Respondeu apenas sim  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

ANÁLISE QUALITATIVA DAS ESTRATÉGIAS EFETUADAS A PARTIR 

DA OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

 

A observação participante foi utilizada como técnica de coleta de dados, de modo a 

buscar uma compreensão da ação educativa inserida em seu contexto, emergindo, assim, 

como mais uma fonte de evidência e, deste modo, garantindo a qualidade dos resultados 

obtidos. Caracterizou-se desta maneira o estudo de caso realizado, que se baseou em vários 

mecanismos de coleta de dados de modo a apreender a dinâmica dos mapas conceituais na 

prática educativa, analisando a interação existente entre o uso da ferramenta e a aprendizagem 

significativa em suas múltiplas dimensões. 

Tomando por base, não apenas as particularidades do fenômeno estudado, mas 

também todo um conjunto de características associadas ao processo de coleta de dados em 

uma situação de campo e estratégias de análise destes dados, foram registrados em um diário 

os eventos e situações percebidos, levando-se em consideração as opiniões expressas pelos 

alunos tanto na fala quanto nos questionamentos e atitudes. 

O primeiro contato dos alunos com os mapas conceituais foi efetuado em março do 

ano letivo de 2014. A proposta do projeto foi que a ferramenta fosse inserida a todas as seis 

turmas do primeiro ano, de forma à familiarização do recurso, mesmo que a pesquisa fosse 

realizada apenas em uma turma. Após conversas, propondo aos alunos técnicos em 

Agroindústria Integrados ao Ensino Médio a participação deste projeto de pesquisa e 

fornecendo informações superficiais sobre os mapas conceituais, obtivemos a concordância de 

todos, através das assinaturas do termo de assentimento do menor e do termo de 

consentimento livre esclarecido dos pais de alunos menores de 18 anos. 

A pesquisa contou com a participação inicial de trinta alunos, sendo dez homens e 

vinte mulheres. O trabalho foi realizado em horários de 50 minutos, dois dias por semana, 

totalizando quatro semanas. De maneira que seguiu o plano de aula do professor, utilizando o 

tema respiração celular, não interferindo no desenvolvimento das atividades relacionadas às 

outras turmas do primeiro ano.  
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Através da observação participante (cuidadosa e rotineiramente anotada), várias 

reflexões e análises puderam ser efetuadas a partir do comportamento e dos comentários 

realizados pelos alunos durante as estratégias. 

Iniciamos com a apresentação mais detalhada da pesquisa e dos pesquisadores, 

relatando o objetivo e a importância da participação e contribuição dos alunos para o trabalho. 

Foi abordado sobre o tema e o tempo que seriam usados na pesquisa. Como o foco principal 

era que os alunos construíssem os mapas conceituais (MCs), uma revisão foi dada de maneira 

a expor os procedimentos fundamentais para o entendimento sobre a construção dos mapas. 

Em seguida, passamos a discutir as regras básicas de como construir um mapa conceitual, 

introduzindo novas informações, como a identificação de conceitos chaves, a hierarquização 

destes conceitos de modo que fossem dos mais abrangentes aos menos inclusivos e que 

relações existiam entre estes conceitos.  

Apresentou-se na forma de slides o mapa conceitual da imagem 5, ilustrando como os 

conceitos são colocados dentro de uma figura geométrica, enquanto as relações entre eles 

seriam demonstradas através de frases de ligações representadas por linhas conectando os 

conceitos. Esta representação conceito + frase de ligação + conceitos é denominada 

proposição. 

 

Imagem 5: O uso de conceitos formando as proposições. 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor mediante uso da ferramenta CmapTools
®

. 
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Pôde-se perceber durante as apresentações poucas dúvidas quanto à construção dos 

MCs, pois, como dito, o seu uso esporádico em sala de aula já vinha acontecendo desde o 

início do ano letivo.  

Em relação à primeira estratégia, foi então discutido com os alunos sobre a 

importância do conhecimento prévio, estimulando-os que comentassem a respeito das leituras 

feitas em casa, nos livros, na internet e das conversas com outras pessoas sobre o assunto. 

Alguns alunos teceram seus comentários: 

 

[…] “o meio em que crescemos, nossa casa faz diferença no nosso conhecimento 

prévio”. 

[…] “quando está se explicando matéria, não que eu conheça a matéria, mas sei 

alguma coisa, já ouvi falar, conheci”. 

[…] “aprendemos o conhecimento prévio em livros, internet, pessoas da família, 

redes sociais”. 

 

Esses relatos reforçam a importância em estimular o aprendiz na busca do 

conhecimento prévio, entendendo a importância dos mesmos para a assimilação do novo 

conhecimento. Aqui é demonstrado que o aluno percebe a existência do conhecimento prévio, 

onde o adquiriu e como isso pode influenciar no aprendizado, o que destaca a presença de 

subsunçores. 

Depois disso, os alunos fizeram vários comentários e dentre eles alguns fora da 

discussão proposta, mas, em seguida, voltou-se ao normal. Chegando ao final do horário, o 

professor pediu aos alunos que se dispusessem a ler mais sobre o tema respiração celular em 

casa, na internet, em livros e com pessoas do convívio com o objetivo de que pudessem 

refletir sobre o conhecimento prévio. 

No dia seguinte, foi dado um novo momento aos alunos para expressarem seus 

conhecimentos prévios e o que tinham lido ou encontrado em casa a respeito do tema 

respiração celular. Pareceu não ter muitos resultados quanto à proposta dada aos alunos, 

alguns disseram que: 

 

[...] “não tivemos tempo de procurar”.  
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Outros até tentaram, mas disseram que: 

[...] “perguntei meu pai e minha mãe, disseram que não sabia”. 

 

Outros até sugeriram algo do tipo: 

[...] “a respiração seria vírus? Acho que possui dois tipos: aeróbico e anaeróbico”. 

Outro completou dizendo: 

[...] “tem anaeróbico facultativos”. 

 

E outro relatou dizendo: 

[...] “estudamos respiração celular em microbiologia, sei que alguns precisam do ar 

para fazer o processo”. 

 

Mesmo o professor dando a oportunidade aos alunos em pesquisar sobre o tema em 

casa, não houve muito sucesso quanto a exposição por parte dos alunos em relação ao tema, 

porém, estavam dispostos aos comentários dos mais diversos. 

 Aproveitando os comentários, foi distribuído um texto sobre respiração celular como 

forma de organizador prévio (APÊNDICE B). Pediu-se que formassem grupos de quatro 

alunos e discutissem entre eles grifando as palavras que conheciam e as que tinham dúvidas.  

Durante a leitura, um aluno questionou sobre o que era o hialoplasma, o professor fez 

alguns comentários sobre a estrutura da célula e informou que era a região da célula 

conhecida também como citoplasma celular. Outros comentários foram feitos como: 

 

[...] “eu não sabia que açúcar poderia se transformar em álcool”.  

 

Além de: 

 

[...] “o que é mitocôndria professor? já ouvi falar, mas não me lembro”.  

 

Os relatos reforça a importância em propor mecanismos como os organizadores 

prévio, pois expõe o aluno aos conceitos que podem ou não relacionar com o seu saber prévio. 

Podendo também fazer uma ponte entre o conhecimento prévio e o novo conhecimento. 
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No momento seguinte, foi distribuído aos alunos um questionário como pré-teste 

(APÊNDICE A) para que pudessem responder de acordo o seu conhecimento prévio sobre o 

tema respiração celular. Durante a atividade, alguns alunos apresentaram dificuldades em 

entender algumas perguntas. Foram solucionadas as dúvidas e, mesmo com certa relutância 

em responder, o professor pediu que se desafiassem a responder de acordo com o 

conhecimento prévio e que seria de muita importância para a pesquisa. 

A turma estava em um momento de silêncio quando um aluno indagou: 

 

[...] “nós já ouvimos falar em respiração celular, mas não conseguimos colocar no 

papel”  

E: 

 

[…] “respiração celular não é um tema que pensamos todas as horas, mas sabemos 

que é algo que fazemos todo o momento”. 

 

Aqui percebe-se a importância em propor ao aprendiz uma disposição em buscar no 

seu saber prévio significados para os conceitos propostos. Mesmo que para isso haja um 

grande esforço por parte do aluno em se expressar por escrito. Outro fator importante é a 

relação que o aluno faz da ciência com o cotidiano, proposta essa bem debatida no que diz 

respeito ao processo de ensino aprendizado. 

Na aula seguinte foi proposta a construção do mapa conceitual, chamado de MC1 

(APÊNDICE C) utilizando o conhecimento prévio sobre o tema. Enquanto distribuía a folha 

para construção do MC1, um aluno relatou:  

 

[...] “eu não gosto de mapa conceitual”. 

 

 Outro disse: 

[...] “eu gosto de fazer”. 

 

Enquanto um comentou que: 

[...] “temos conhecimento prévio de mapa conceitual”.  
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Fica claro nesses relatos acima que pode haver disposição em participar do processo 

ou relutância por parte do aluno em não se pré-dispor a participar de atividades propostas pelo 

professor, fato de grande importância, pois mostra o desafio em propor caminhos que amenize 

essas situações, de forma a concorrer para uma aprendizagem de fato. Nesse momento 

também, vê-se o conhecimento prévio sendo usado e exposto de forma categórica pelo aluno. 

Para estimulá-los o professou pediu que sugerissem algumas palavras chave para que 

usassem como conceitos na construção do MC1 e assim citaram:  

 

“anaeróbica, aeróbico, respiração celular, carboidratos, fotossíntese, ATP, célula, CO2, O2 e 

energia”. 

 

O ambiente estava propício para o desenvolvimento da estratégia quando houve um 

convite aos alunos para participarem de uma palestra. Percebendo o interesse dos alunos ao 

convite e entendendo que todo processo escolar deve ser incentivado desde que corrobore 

com a socialização e o aprendizado, o professor interrompeu as atividades, permitindo a saída 

para o evento. 

No dia seguinte, quando os alunos chegaram à sala perceberam que algumas palavras 

chave já estavam escritas na lousa. O professor pediu que construíssem o mapa que tinha 

começado e que usassem as palavras descritas na lousa que foram:  

 

“Respiração celular, Mitocôndria, Célula, Fermentação alcoólica, Fermentação láctea, 

Oxigênio, Respiração anaeróbica, Energia, Respiração aeróbica, Carboidrato, Hialoplasma, 

Glicose, Celulose, Fotossíntese, Gás carbônico, Ciclo de Krebs, Molécula, Levedura, 

Bactéria, Ácido láctico, Pulmão, Sangue, Açúcar, Seiva, Floema, Músculo, Oxidação, ATP, 

Glicose e Alimento”. 

 

O professor os estimulava na construção dos MC1 e os desafiavam em expor o 

conhecimento prévio. Nesse momento alguns relatos foram observados e anotados durante a 

estratégia: 

[…] “eu sei mais ou menos fazer um mapa” 

 

[…] “tem que utilizar todas as palavras? Algumas eu não sei”. 
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[…] “vou fazer o que eu sei!”. 

 

Logo após a construção do MC1 procedeu-se à explicação da matéria de acordo o 

plano de aula, que demandaram três horários. A última estratégia foi a construção do mapa 

conceitual (MC2) usando o conhecimento adquirido e observando o MC1, que não poderia ser 

alterado. Para o desenvolvimento do MC2 foram propostas palavras chave que abrangeram 

todas as anteriores do MC1 acrescentando outras como: 

 

Fermentação láctica, Cadeia respiratória, NADH, FADH, Ácido pirúvico, Matriz 

mitocondrial e Crista mitocondrial. 

 

Como estavam mais acostumados a construir o mapa após a mediação do conteúdo, 

surgiu, por parte dos alunos, apenas uma pergunta: 

[...] “podemos utilizar palavras que não estiverem no quadro?”. 

O professor os orientou a sempre que tivessem a oportunidade que pudessem 

acrescentar novos conceitos. Para estimulá-los o professor sugeriu que formassem duplas e 

trocassem ideias entre si. O MC2 foi construído e entregue para o professor. 

No último dia da pesquisa, foi entregue um questionário semiestruturado (APÊNDICE 

E) para que relatassem sobre as estratégias aplicadas. No final do horário, foram recolhidos os 

questionários. Do total de 30 alunos que participaram da pesquisa, vinte cinco devolveram os 

questionários devidamente respondidos e cinco entregues em branco. 

 

ANÁLISES DOS RESULTADOS OBTIDOS POR BLOCO TEMÁTICO: 

QUALI-QUANTITATIVA 

 

Os resultados obtidos a partir dos blocos temáticos e categorias definidas serão 

descritos e comentados a seguir, acompanhados com um esclarecimento de cada tema e 

categoria escolhidos, de modo a se fazer perceber a importância de cada abordagem e a forma 

como emergiram durante a pesquisa. 
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Quadro 4: Bloco temático um com o tema organizador prévio e conhecimento 

prévio. 

Bloco Temático  Categorias 

 

1. Organizador prévio e conhecimento prévio 

A. Reação  

B. Benefícios  

C. Colaboração 

D. Facilitador da aprendizagem 

 

O bloco apresentado no quadro nº 4 é relativo à percepção da importância dos 

organizadores e dos conhecimentos prévios abordados em sala de aula, explorando sua 

viabilidade enquanto estratégia capaz de ser desenvolvida de modo a ampliar os recursos 

inerentes ao ensino/aprendizagem. 

Quando perguntados sobre o uso do pré-teste como estratégia de exposição do 

conhecimento prévio (categoria A. Reação), alguns alunos relataram: 

 

[...] “Estranho porque eu não tinha visto a matéria ainda” (A2, E1)  

 

[...] “Estranha, pois ele nem havia explicado a matéria e pediu para que escrevêssemos 

sobre o assunto” (A7, E1)  

 

[...] “Achei uma atitude em que me deixou de surpresa, pois pelo fato dele nunca ter 

falado sobre a matéria, mas foi um ato em que eu pude raciocinar e pensar sobre a matéria, 

opinar sobre uma coisa que eu não sabia literalmente o que seria (A15, E1)”. 

 

Aqui se pôde perceber que essa estratégia era algo novo para muitos alunos, desafiá-

los através do conhecimento prévio levou-os a reações de surpresa. Esse fato demonstra que 

essa prática pode não ter sido exposta aos alunos nas etapas anteriores de ensino. 

No entanto, a importância da aplicação do pré-teste foi bem compreendida, como 

relatam os alunos abaixo de acordo a (categoria B. Benefícios): 

 

[...] “Porque com isso poderemos expressar nosso conhecimento prévio” (A6, E1)  
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[...] “fica mais fácil associar o novo conhecimento” (A7, E1)  

 

[...] “você pode ver o que você sabia antes e o que você aprendeu” (A8, E1)  

 

[...] “para que tenhamos mais confiança em nós mesmo e desperte a vontade de 

aprender” (A12, E1). 

 

Outros aceitaram a proposta de maneira a contemplar o aprendizado de forma indireta 

(categoria C. Colaboração): 

 

[…] “para o professor saber o ponto onde ele tem que trabalhar para os alunos 

aprender” (A2, E1). 

 

[…] “isso ajuda o professor, a saber, sobre o conhecimento dos alunos, e a dificuldade 

que eles têm em aprender. Isso o ajuda, pois com isso ele poderá elaborar mais as aulas” (A 

21, E1).  

Favorecendo e entendendo a relação de troca durante o processo, pois: 

 

 [...] “ele quis saber do nosso conhecimento prévio para saber como explicar melhor de 

forma sucinta e direta"(A12, E1). 

 

Pôde-se perceber na estratégia (categoria D. Facilitador da aprendizagem) a presença 

do processo de aprendizagem na visão do aluno: 

 

[…] “e para o aluno ter um desenvolvimento e aprendizado melhor sobre o assunto” 

(A13, E1).  

Proporcionando disposição em aprender: 

 

[…] “a partir desse pensamento prévio, eu terei uma curiosidade em saber se o que eu 

sei estar correto e irei à busca desse conhecimento, pois esse conhecimento irá despertar em 

mim uma coisa inexplicável que irei gostar da matéria” (A15, E1). 
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[…] “achei muito legal, pois a gente virá com uma base do que ele irá explicar, 

ficando mais fácil de entender” (A19, E1) 

. 

Podemos perceber nos demais relatos que a aplicação do pré-teste foi aceitável pelos 

alunos, instigou-os a entender a proposta do recurso, de alguma forma provocou a sua 

imaginação quanto ao processo de ensino e aprendizado: 

 

[...] “Foi uma atitude boa porque nos estimulou a tentar aprender a matéria” (A8, E1)”.  

 

Despertando a sua participação desse processo como destacam outros alunos: 

 

[...] “Interessante porque assim temos mais interesse na matéria, mais curiosidade” 

(A22, E1). 

 

[...] “Para estimular o meu interesse pela matéria” (A20, E1). 

 

[...] “quando expomos aquilo o que sabemos, aí fica mais fácil estudar” (A16, E1). 

 

[...] “ganha mais força de vontade, para pesquisar mais sobre o assunto” (A13, E1). 

 

[...] “Para aumentar sua capacidade de pensar e sua imaginação para depois usar o 

conhecimento prévio” (A12, E1). 

 

As respostas dadas em relação ao bloco temático 1 demonstram a importância do 

conhecimento prévio, que possibilita a construção do novo conhecimento, através da 

reorganização do que o aluno já sabia, é o que afirma Moreira (2010, p. 5) que “[...] em busca 

de organização cognitiva, o ser que aprende vai, ao mesmo tempo, diferenciando 

progressivamente e reconciliando integrativamente os conhecimentos adquiridos”. O mesmo 

autor ainda afirma que quando o conhecimento prévio serve de apoio para a construção de 

significados à nova informação, ele também se transforma adquirindo, assim, novos 

significados. 
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PRÉ-TESTE 

 

Logo após a aplicação do pré-teste, percebeu-se por parte das respostas dadas pelos 

alunos uma grande dificuldade relacionada ao tema respiração celular. 

Analisando mais especificamente o ensino das ciências biológicas, percebe-se que os 

alunos, na maioria das vezes, memorizam o conteúdo ou aprendem concepções alternativas 

(Carrascosa, 2005), que não correspondem às aceitas cientificamente,a respeito dos diferentes 

temas. Talvez essa percepção seja sentida porque, segundo Araújo-Jorge e Borges (2004), a 

educação científica está associada a livros didáticos, que reproduzem o processo de 

domesticação, e currículos defasados, deixando lacunas no processo de ensino-aprendizagem. 

 Pedrancini et al. (2007, p.300) afirma que  

 

[...] pesquisas sobre a formação de conceitos têm demonstrado que 

estudantes da etapa final da educação básica apresentam dificuldades na 

construção do pensamento biológico, mantendo ideias alternativas em 

relação aos conteúdos básicos desta disciplina, tratados em diferentes níveis 

de complexidade no ensino fundamental e médio. 

 

Além disso, a carência de conteúdo destes temas que se acumula desde o ensino 

fundamental (Medeiros, 2007; Bonzanini e Bastos, 2004), aponta para a distância entre a 

realidade escolar e o currículo disciplinar. 

Com isso foi proposto um texto (organizador prévio) sobre o tema para que os alunos 

pudessem ler e discutir.  Foi dada a oportunidade de que se organizassem em grupos. O 

horário de aula já estava terminando quando o professor sugeriu aos alunos que pesquisassem 

em casa, em livro didático e na internet, utilizando por base o texto dado sobre respiração 

celular. 

Sobre essa estratégia foram formuladas algumas perguntas no questionário em que se 

indagou sobre as mudanças encontradas por eles após o texto dado como organizador prévio e 

pôde-se perceber na categoria (B. Benefícios) que: 

 

[…] “me ajudou muito; pois antes só tinha o conhecimento prévio depois tive a real 

noção do que era realmente” (A6, E1). 

[…] “me ajudou, a saber, os detalhes sobre respiração celular, coisas simples” (A14, 

E1). 
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[...] “ajudou descobrir novas coisas e ter um pouco mais de conhecimento” (A16, E1). 

Demonstrando que: 

 

[…] “esse texto ajudou a termos uma ideia melhor do que era Respiração Celular, ter 

uma base do assunto antes de receber a explicação” (A17, E1). 

 

Pôde-se perceber que os alunos usufruíram do texto (categoria C. Reação) levando-os: 

 

[…] “a recordar muitas coisas que havia esquecido sobre o assunto” (A21, E1).  

Sendo que: 

 

[…] “ele mostrou para mim em uma forma resumida do que seria a respiração celular 

e até na hora da formação do mapa conceitual eu estava utilizando, pois foi a partir dele que 

cheguei a uma conclusão sobre a matéria” (A15, E1). 

 

Propondo repensar sobre o assunto, Moreira (2010, p.18) reforça que o conhecimento 

prévio, sendo a base para dar significado a nova informação, ele se modificará. Assim, 

percebe-se como relata o aluno (a) (A11, E1) […] “a mudar o pensamento sobre as coisas e 

mudar o conhecimento prévio” estimulando a autonomia como demonstra (A9, E1) [...] 

“entender melhor sobre o que era e com isso eu pesquisei, li em livro e etc.” 

A leitura do texto criou um ambiente propício ao aprendizado (categoria D. Facilitador 

do aprendizado) preparando-os para a explicação e estimulando-os: 

 

[…] “a ter já alguma ideia sobre o assunto” (A1, E1). 

 

[…] “a começar ficar por dentro do assunto que eu iria estudar” (A2, E1). 

 

[…] “pois eu não tinha conhecimento sobre o assunto e isso me ajudou muito” (A13, 

E1).  
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Foi proposta uma discussão em grupos e com toda a sala com a intervenção do 

professor, que sempre propunha grifar as palavras desconhecidas e que refletissem com os 

colegas a respeito das dúvidas, preparando-os para a próxima estratégia. Podemos destacar 

outras respostas dos alunos quanto ao texto: 

 

[...] “assim procuraremos saber o que não sabemos e aprenderemos mais rápido” (A23, 

E1). 

 

[…] “colocar as informações em ordem, sabendo o que estava correto, as dúvidas...” 

(A22, E1). 

 

[…] “você compartilha com outras pessoas a respeito do que você sabe, e eles também 

pode compartilhar com a gente” (A21, E1). 

 

[…] “compreensão e entendimento da matéria antes de ser explicada pelo professor’ 

(A20, E1). 

 

“Ajudou no meu aprendizado, pois com o texto consegui entender melhor” (A19, E1). 

 

[…] “a conhecer um pouco mais sobre o assunto” ( A5, E1 ). 

 

[...] “Ensinou-me e me ajudou a aprender o que eu não sabia, tem coisas que eu não 

tinha ideia que fosse daquele jeito e eu não tinha ideia que certas coisas existiam” (A18, E1). 

 

 

Aqui percebemos a importância do texto como organizador prévio, entendendo a sua 

função como ponte entre o conhecimento prévio e o novo conhecimento, Moreira (1985, p.62) 

aponta que quanto mais adequadamente claros e disponíveis estiverem os conceitos relevantes 

na estrutura cognitiva do indivíduo, as novas ideias e informações poderão ser aprendidas e 

retidas.   

Diante dos relatos anteriores e de forma a contemplar as respostas dos alunos quanto à 

estratégia A1, foi feita a análise das questões quantitativas presentes no questionário de 
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maneira a propor um diálogo com as categorias apresentadas na análise do bloco temático um 

do quadro nº 4. Em relação à aplicação do pré-teste, o professor pediu para que respondessem 

sobre a estratégia. A pergunta foi: Você gostou dessa atitude do professor de aplicar um teste 

antes da explicação da matéria? Sim ou não? Por quê? 

Para análise da aplicação do pré-teste, cinco abordagens foram estipuladas para 

proporcionar um melhor entendimento das respostas dos alunos. Essas abordagens foram 

classificadas de acordo o quadro  5 abaixo: 

 

Quadro 5: Referências e abordagens. 

Referência Abordagens estipuladas nas respostas 

     A Não deixa clara a sua compreensão da intenção do pré-teste  

     B Relacionou o pré-teste como favorecedor do aprendizado e do novo 

conhecimento 

     C Resposta de pouca significância para a proposta 

     D Gostou da proposta, mas não relacionou com o processo ensino aprendizado 

     E Somente respondeu sim 

 

Através das abordagens estipuladas nas respostas foi gerado o gráfico  2 a seguir: 

 

Gráfico 2: Abordagens estipuladas nas respostas em relação ao pré-teste. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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De acordo o gráfico nº 2, dos 25 alunos que participaram e responderam à pergunta 

(100%) disseram sim em relação à estratégia apresentada na pergunta anterior. Quando 

justificaram as respostas, pôde-se observar de maneira mais detalhada a intenção da estratégia 

na visão do aluno. 

As abordagens propostas no gráfico nº 2 verificaram que sete alunos (28%) não 

deixaram clara a sua compreensão da intenção do pré-teste, treze alunos (52%) relacionaram o 

pré-teste como favorecedor do aprendizado e do novo conhecimento, dois alunos (8%) deram 

respostas pouco significativas ou irrelevantes para a proposta da estratégia, dois alunos (8%) 

relataram que gostaram da proposta, mas não descreveram nenhuma relação com o processo 

ensino/aprendizagem e um aluno (4%) respondeu apenas sim sem justificar. 

Quando analisada a estratégia A1, em que o pré-teste foi introduzido, verificou-se, de 

acordo com a análise do gráfico, um diálogo mais acentuado com a categoria B. Benefícios, 

da análise do bloco temático um. (52%) puderam compreender a proposta da estratégia como 

relatado acima pelos alunos (A6, A7, A8 e A12). 

Quanto aos demais 28%, 8%, 8% e 4% não puderam verificar nas suas respostas algo 

que pudesse dialogar com outras categorias do bloco temático um, mesmo que na (categoria 

A. Reação) tenha havido relatos de estranheza e surpresa pelos alunos A2, A7 e A15, não há 

clareza para um diálogo.  

Em relação ao entendimento do aluno quanto à importância do conhecimento prévio, o 

professor pediu para que respondessem a respeito. A pergunta foi: Você acha importante que 

o professor estimule o aluno a expor o conhecimento prévio antes de a matéria ser explicada? 

Sim ou não? Por quê? 

Para construção do gráfico 3, quatro abordagens foram estipuladas para proporcionar 

um melhor entendimento das respostas dos alunos. Essas abordagens foram classificadas de 

acordo com o quadro seis abaixo: 

 

Quadro 6: Referências e abordagens. 

Referência Abordagens estipuladas nas respostas 

      A Favorece o aprendizado (estimula a imaginação e o pensamento)  

      B Favorece o professor no ensino e retorno como aprendizado ao aluno  

      C O aluno deve expressar junto com o professor e não antes  

      D Não deixa clara na resposta uma posição sobre o conhecimento prévio  
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Gráfico 3: Abordagens estipuladas nas respostas em relação ao conhecimento 

prévio. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

De acordo o gráfico 3, dos 25 alunos que responderam à pergunta, (100%) optaram 

pelo sim em relação à pergunta anterior, concordando de alguma maneira quanto à 

importância do conhecimento prévio. Quando justificaram as respostas, pôde-se observar de 

maneira mais detalhada a importância dada na visão do aluno. 

De acordo com as abordagens propostas no quadro de nº 6, verificou-se nas respostas 

que nove alunos (36%) entendem que a proposta de estimular o conhecimento prévio favorece 

o aprendizado (estimula a imaginação e o pensar), treze alunos (52%) relatam que estimular o 

conhecimento prévio do aluno favorece ao professor no ensino da matéria e traz como retorno 

o aprendizado do aluno, um aluno (4%) entende que o aluno deve expressar o conhecimento 

prévio junto com o professor e não antes e dois alunos (8%) não deixam clara na resposta uma 

posição sobre o conhecimento prévio. 

De acordo com os dados descritos acima, pôde-se perceber que, dos 25 alunos, 36% 

condizem com a (categoria D. Facilitador da aprendizagem) abordada na análise do bloco 

temático um. Para os alunos A13, A15 e A19, a ação do professor em estimular o 

conhecimento prévio provocou disposição e curiosidade em relação ao novo conhecimento. 

Em relação à análise da (categoria C. Colaboração) do bloco temático um, pudemos 

contemplar, através da proporção de alunos, dos quais 52% relataram que a estratégia de 
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promover a exposição do conhecimento prévio favorece o professor no seu processo de 

ensinar, mas compreenderam que, de forma indireta, essa estratégia traz como retorno uma 

melhor aprendizagem do aluno. Isso pôde ser relatado nas respostas dos alunos A2, A21 e 

A12. 

 

Quadro 7: Bloco temático dois relacionado ao mapa conceitual (MC1) do 

conhecimento prévio. 

Bloco Temático  Categorias 

 

2. Usando o Mapa conceitual para demonstrar o 

conhecimento prévio 

 

A. Desafio  

B. Dificuldade 

C. Palavras chave 

D. Processo da aprendizagem 

 

O bloco apresentado no quadro nº 7 é relativo ao uso do mapa conceitual como outra 

forma de o aluno expressar o conhecimento prévio em sala de aula, explorando sua 

viabilidade enquanto estratégia capaz de ser desenvolvida de modo a ampliar os recursos 

inerentes ao ensino/aprendizagem. 

Em tal bloco temático, busca-se conhecer, a partir da construção do mapa conceitual, a 

relação estabelecida entre o aluno e a ferramenta 

O uso do mapa conceitual não era uma ferramenta estranha aos alunos, pois a pesquisa 

propôs a utilização em sala desde o início do ano letivo que percorreu essa pesquisa, porém a 

estratégia inicial era a familiarização com o recurso. O seu uso era somente no final da 

explicação e era proposto pelo professor de forma a estimular a relação de conceitos e na 

revisão dos conteúdos. 

Quando foram solicitados que construíssem os mapas conceituais de forma a expressar 

o conhecimento prévio, pôde-se perceber através da (categoria A. Desafio) nos quais 

relataram: 

 

[…] “desafiou a minha inteligência e raciocínio” (A3, E2). 

[…] “desafiou a transpor no papel o que eu realmente sabia” (A6, E2). 
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 […] “eu não sabia nem mesmo como fazia, o professor já havia explicado mais eu 

não estava presente” (A18, E2). 

 

Percebeu-se um pouco de desânimo e até mesmo um desinteresse por parte de alguns 

alunos quanto à construção do mapa conceitual. O professor estimulou-os a discutirem com os 

colegas em relação às dúvidas, como proposta de não desistirem, como mostra a categoria B. 

Dificuldade: 

 

 […] “tenho que ligar as palavras com uma palavra só, isso nos faz pensar muito” (A 

23, E2). 

 

[…] “é sempre difícil colocar no papel o que está na mente e o mapa te faz colocar 

isso em prática no papel” (A22, E2). 

 

Fazer o aluno refletir sobre o tema ou externalizar o conhecimento prévio, é uma 

contribuição dos mapas conceituais, como aponta Moreira (2010, p.17) os mapas conceituais 

podem ser usados para se obter uma visualização da organização conceitual que o aprendiz 

atribui a um dado conhecimento. Mesmo que o aluno não consiga relacionar as palavras, o 

fato dele refletir, propor a externalização do conhecimento prévio, demonstra a sua 

importância no processo de ensino aprendizagem. Como relata o aluno (a) A21, E2 [...] 

“muitas palavras eu não sabia relacionar com outras” e também, […] “a demonstrar meus 

conhecimentos” (A1, E2). Entendendo como ponto de vista do aluno as suas relações entre os 

conceitos-chave e a matéria de ensino, Moreira, (2010, p.17) aponta que os mapas conceituais 

trata-se de uma técnica não tradicional de avaliação sobre significados [...] segundo o ponto 

de vista do aluno. 

Após alguns minutos, o professor sugeriu aos alunos que procurassem no texto 

palavras que pudessem ser usadas no mapa conceitual. Elas foram escritas na lousa pelo 

professor como estímulo na construção. Foi abordado a respeito (categoria C. Palavras chave) 

e pôde-se perceber que: 

 

[…] “vou saber com qual “palavra chave” está relacionada” (A16, E2). Demonstrando 

também uma importância e ajudando na tarefa, pois: 
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[...] “fica mais fácil de relacionar as palavras” (A6, E2). 

 

[…] “é a partir das palavras chave que conseguimos relacionar as demais palavras com 

o assunto que está sendo explicado” ( A17, E2 ). E estimulá-los a encontrá-las nos textos de 

forma que: 

 

[…] “com as palavras chaves temos em mente o que é pra fazer, o que é a matéria, e 

os pontos principais” ( A22, E2 ). 

  

A proposta era estimular o aluno a expor o seu conhecimento prévio através dos mapas 

conceituais. Segundo Moreira (1985, p. 62), […] “o fator isolado mais importante 

influenciando a aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe”. (cabe ao professor determinar 

isso e ensinar de acordo). No entanto, pôde-se perceber que, apesar das dificuldades, muitos 

alunos aceitaram a proposta (categoria D. Processo da aprendizagem) diante dos relatos 

abaixo: 

 

[…] “pois cada coisa que não sabia, busquei, a saber, a pesquisar, a entender o que não 

tinha aprendido” (A25, E2). 

 

[...] “ele testou o meu conhecimento, e eu gostei, pois às vezes eu me surpreendo com 

o que eu sei, mas não sabia expressar e a partir do mapa conceitual eu pude expressar” ( A15, 

E1 ). 

 

[…] “me fez usar as coisas que eu sabia para buscar conhecimento” (A14, E2). 

 

Os mapas conceituais foram  recolhidos pelo professor, buscou-se informações sobre 

os significados e relações significativas entre conceitos-chave da matéria, segundo o ponto de 

vista do aluno. 

Dentre os mapas construídos pelos alunos, alguns foram destacados nas imagens que 

se seguem, de maneira que pudessem demonstrar pontos de entendimentos, dificuldades, 

incertezas e frases de ligação coerentes com os conceitos propostos em relação ao tema 
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respiração celular. De forma que esses pontos servissem de direcionamento para o professor e 

para os próprios alunos no seu processo de aprendizagem. Isso se justifica, pois, antes da 

construção do MC1, foi proposta uma leitura como organizador prévio, onde os conceitos 

foram destacados e debatidos em sala de aula juntamente com o professor, palavras chave 

foram retiradas do texto e disponibilizadas para construção dos mapas, além do pré-teste 

como forma de instigar o conhecimento. 

Pôde-se observar através da imagem nº 6 feita pelo(a) aluno(a) com pseudônimo PSM, 

que, além de demonstrar poucos conceitos devidamente ligados por frases de ligação, deixa 

clara uma possível incompreensão em relação à função da fotossíntese. Percebe-se através da 

imagem 6 que as frases de ligação construídas pelo aluno PSM, entre o termo fotossíntese, 

oxigênio e gás carbônico, não condizem com conceito cientifico. Aqui é visto que de acordo o 

aluno se "inspira" oxigênio e "expira" gás carbônico pelo processo da fotossíntese. 

 

Imagem 6: MC1 – Conhecimento prévio. 

 

Fonte: Mapa conceitual construído pelo aluno (a) com pseudônimo (PSM) 

 

No entanto as imagens nº 7 e 8 que se seguem, dos (as) alunos (as) com pseudônimos 

SOS e ASS, apesar da presença de poucos conceitos, há uma coerência em todas as 

proposições formadas.  
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Imagem 7: MC1 – Conhecimento prévio. 

 

 

Mapa conceitual construído pelo aluno (a) com pseudônimo (SOS) 

 

Imagem 8: MC1 – Conhecimento prévio. 

 

Mapa conceitual construído pelo aluno (a) com pseudônimo (ASS) 

 

Nas imagens nº 9 e 10 a seguir, podemos observar outros dois mapas construídos pelos 

(as) alunos (as) com pseudônimo de KM e EGA respectivamente, que demonstram um amplo 

conhecimento prévio, destacado pelos vários conceitos e frases de ligação entre eles. Muitas 
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proposições foram formadas, além de usar muitos conceitos ligados ao tema. Dada a 

relevância de um mapa do conhecimento prévio do aluno (a), fica clara a importância do 

estímulo através dos organizadores prévio e debates em sala de aula, pois enriquece o sentido 

da aprendizagem tanto para o aluno, que se dispõe, quanto para o professor, que age como 

intermediador do processo ensino aprendizagem. 

 

Imagem 9: MC1 – Conhecimento prévio. 

 

Mapa conceitual construído pelo aluno (a) com pseudônimo (KM) 
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Imagem 10: MC1 – Conhecimento prévio. 

 

Mapa conceitual construído pelo aluno (a) com pseudônimo (EGA) 

 

 Comparando os MC1 das imagens nº 6 e 10 percebe-se que mesmo sendo mapas com 

quantidades de conceitos bem distintas, há entre os dois alunos (as) PSM e EGA uma 

semelhança na incoerência quanto ao conceito de fotossínteses. Ambos demonstram uma 

confusão através das frases de ligação em relação a  esse conceito. 

Outra situação encontrada foi do aluno (a) com pseudônimo PEAB, que, através do 

seu mapa conceitual (MC1) da imagem nº 11 a seguir, demonstra certa distorção entre as 

frases de ligação e os conceitos, percebe-se que o aluno não compreende a diferença entre 

leveduras e bactérias, observa-se também pouco entendimento entre glicose e celulose. Além 

da carência na formação de proposições de acordo com o tema proposto. 
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Imagem 11: MC1 – Conhecimento prévio. 

 

Mapa conceitual construído pelo aluno (a) com pseudônimo (PEAB) 

 

Na aula seguinte, os mapas conceituais foram devolvidos para os alunos com o 

objetivo de auxiliá-los nas suas dúvidas ou certezas. A partir desse momento os mapas 

conceituais MC1 ficariam com os alunos em todo momento da mediação do tema. Foi dada a 

oportunidade aos alunos em refazer o mapa conceitual, Moreira (2010, p.26) aponta a 

importância desse procedimento pois dar a oportunidade ao aprendiz refletir sobre seus 

processos cognitivos. Foi dada a oportunidade aos alunos para discutirem em grupos sobre os 

mapas construídos, dando a oportunidade para os alunos em analisar juntamente com os 

colegas os caminhos e a flexibilidade que a ferramenta pode oferecer, mesmo se referindo ao 

mesmo tema. Além de promover a interação entre os alunos, nesse sentido Moreira ( 2010, p 

26) aponta que ao explicar seu mapa conceitual para o grande grupo, ou para o professor, o 

aluno explicita os significados que captou, a respeito da matéria de ensino, no processo de 

fazer o mapa. 

Durante a mediação da matéria respiração celular, foi dada a informação que os mapas 

seriam apenas para contextualizar e que não podia ser mudada a estrutura ou escrever sobre os 

mesmos, mas que pudessem no decorrer da aula construir outros mapas conceituais baseados 

no primeiro e nas modificações que se fizessem necessárias. O mapa conceitual deve ser 

tratado como aponta Moreira (2010, p.54) como algo sempre em construção. Pode inclusive 
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ser proposto como um referencial provisório, negociável, ao longo do desenvolvimento de um 

curso, de uma disciplina. Essa proposta reduziu a conversa paralela na sala de aula, levando-

os a repensar nas mudanças que poderiam ser feitas nos mapas conceituais durante a 

mediação do tema, criando um ambiente favorável ao aprendizado.  

Dando continuidade com a proposta sobre a construção do MC1 do conhecimento 

prévio, e para uma abordagem quantitativa, foi feita uma pergunta através do questionário da 

seguinte forma: Você acha que o mapa conceitual ajudou a transpor para o papel o seu 

conhecimento prévio? Sim ou não? Por quê? 

Após analisar as repostas dos alunos, foi construído o gráfico quatro a seguir. O 

gráfico abrange as cinco abordagens estipuladas proporcionando um melhor entendimento das 

respostas dos alunos. Essas abordagens foram classificadas de acordo com o quadro 8 abaixo: 

 

Quadro 8: Referências e abordagens. 

Referência Abordagens estipuladas nas respostas 

      A Gostou da proposta, mas não relacionou com o processo ensino aprendizado   

      B Gostou e relacionou como desafiou a relação de conceitos    

      C Relacionou com a organização do conhecimento prévio   

      D Resposta de pouca significância para a proposta   

      E Respondeu apenas sim 

 

Gráfico 4: Abordagens estipuladas nas respostas em relação a construção do 

mapa conceitual 1. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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De acordo com o gráfico quatro, dos 25 alunos pesquisados 100% disseram sim como 

resposta à pergunta, demonstrando que o mapa conceitual de alguma forma favoreceu a 

exposição do conhecimento prévio. Uma análise das respostas baseadas nas abordagens do 

quadro oito mostra que quatro alunos (16%) gostaram da proposta de construção do mapa 

conceitual, mas não relacionaram a estratégia ao processo de ensino/aprendizagem, oito 

alunos (32%), gostaram da estratégia e a relacionaram a um instrumento que os desafiaram 

quanto à relação de conceitos, nove alunos (36%), relacionaram os mapas conceituais como 

uma estratégia que possibilita a organização do conhecimento prévio, três alunos (12%) 

deram respostas de pouca significância para a proposta e um aluno (4%) respondeu apenas 

sim sem justificar a opção. 

Comparando as categorias (A. Desafio), (B. Dificuldade) do bloco temático dois 

(Quadro nº 7), percebe-se, através dos relatos dos alunos A3, A6, A18, A23 e A22, que a 

ferramenta gerou um desafio condizente com os 32% dos alunos baseados na abordagem C do 

quadro oito. 

Na (categoria D. Processo da aprendizagem) do mesmo bloco temático 2 anterior, 

pôde-se perceber através dos alunos A25, A15 e A14 que, durante a construção do mapa 

conceitual, o processo da aprendizagem estava sendo percebido, assim como no gráfico, 36% 

deixaram claro nas respostas uma reação de envolvimento com o aprender ou aprender a 

aprender. 

 Após a mediação do tema respiração celular, foi dada a oportunidade aos alunos de 

(re) construírem o MC1 ou construírem o mapa conceitual MC2, pelo qual pudessem, através 

do conhecimento adquirido, expor seus conceitos, frases de ligação e proposições por meio da 

ferramenta.  

 Em seguida, foram propostas através do questionário perguntas inerentes ao MC2, 

para isso as respostas foram analisadas de acordo o bloco temático três a seguir. 

 

Quadro 9: Bloco temático três do mapa conceitual (MC2) como ferramenta 

potencialmente facilitadora da Aprendizagem Significativa. 

 

Bloco Temático  Categorias 

 A. Percepção do processo 
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3.Construção do mapa conceitual como 

ferramenta potencialmente facilitadora da 

Aprendizagem Significativa 

B. Organização do aprendizado 

C. Negociação de significados 

D. Construção de significados 

E.  Aquisição de significados 

 F. Facilitador da aprendizagem 

 

O bloco temático apresentado no quadro nº 9 é relativo ao uso do mapa conceitual 

como ferramenta potencialmente facilitadora da Aprendizagem Significativa explorando sua 

viabilidade enquanto estratégia capaz de ser desenvolvida de modo a ampliar os recursos 

inerentes ao ensino/aprendizado. 

Como dito antes, o mapa conceitual foi introduzido no início do ano letivo de 2014 aos 

alunos do primeiro ano dessa escola. Moreira (2010, p.17) aponta que é preferível usá-los 

quando os alunos já têm certa familiaridade com o assunto, de modo que sejam 

potencialmente significativos e permitam a integração, reconciliação e diferenciação de 

significados de conceitos. Quando questionados se conheciam ou se já haviam usado os 

mapas conceituais em outro momento, pôde-se perceber de acordo o gráfico cinco a seguir 

que do total de 30 alunos pesquisados apenas sete deles tinham ouvido falar ou usado os 

mapas conceituais como ferramenta pedagógica, essa informação deixou clara a importância 

da introdução desse recurso para que eles interagissem e que de fato pudessem colaborar com 

a pesquisa.  

Gráfico 5: Utilização dos mapas conceituais pelos sujeitos da pesquisa. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Para isso buscou-se em de acordo o bloco temático três, conhecer, a partir da 

construção do mapa conceitual, o seu potencial em facilitar o aprendizado, a negociação, a 

construção e a aquisição de significados, buscando-se com o uso dessa ferramenta reações 

favoráveis à aprendizagem significativa. 

Para a categoria A. Percepção do processo, isso é demonstrado na escrita dos alunos 

abaixo: 

[…] “relacionando você vê o que você realmente aprendeu ou em que você tem 

dificuldade” (A21, E3). Entendendo o processo como afirma (A17, E3) “pois foi no mapa II 

que eu pude organizar realmente os meus conhecimentos, e colocar no papel o que realmente 

tinha aprendido sobre o assunto, assim aplicando bastante os meus conhecimentos, pois 

quando relacionamos os conceitos da matéria, entendemos bem melhor a matéria, entendemos 

o que aquela palavra tem a ver com o assunto, e o que ela tem a ver com outras palavras do 

mapa, assim podemos ter um conhecimento mais amplo sobre o assunto”.  

Direcionando-os na participação do aprender como diz (A15, E3) […] “ele faz ligar as 

palavras chaves e, se o aluno não conseguir ligar, precisa rever a matéria e observar o que está 

faltando aprender”. 

Percebe-se que o aluno atribuiu a ferramenta como recurso potencializador, pois 

afirma através da (categoria B. Organização do aprendizado) que proporciona ao aluno rever 

os seus conceitos através dos relatos: 

 

[…] “porque descobrimos o erro no mapa I e melhoramos no mapa II” (A1, E3). E 

desafiando-os: 

[…] “errei algumas coisas em um, mas no outro o meu raciocínio tava melhor, então 

conseguir aprender mais com meu próprio esforço” (A6, E3). 

[…] “eu tive que repensar no que eu aprendi” (A8, E3). 

[…] “você aprende e começa a esquecer, quando vai fazer o mapa, começa a relembrar 

as coisas” (A10, E3). 

Através dos relatos baseados na (categoria B. Organização do aprendizado), pode-se 

observar esses avanços através dos mapas construídos e destacados pelas imagens de nº 12, 13 

e 14 respectivamente. Se comparados com os MC1 produzidos pelos mesmos alunos 

anteriormente, percebe-se um alto potencial da ferramenta em proporcionar aos alunos a 

negociação de conceitos antes tido como conhecimento popular, construção de novos 
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conceitos baseados na negociação tornando-os mais estáveis na estrutura cognitiva e 

aquisição de novos significados. 

 

Imagem 12: MC2 - Conhecimento adquirido. 

 

Mapa conceitual construído pelo aluno (a) com pseudônimo (PSM) 

 

 Ao observar e comparar os dois mapas construídos pelo aluno PSM, imagem nº 6 e 12, 

pôde-se verificar um aumento significativo de novos conceitos, frases de ligação e de 

proposições. A ampliação do termo respiração celular na imagem nº 12, mostra uma 

aceitação e integração de novos termos a este conceito, demonstra-se uma reconciliação 

integrativa por parte do aluno, fator relevante para o processo de aprendizagem significativa. 

Observa-se também que na imagem nº 6, o termo fotossíntese, apresentado de forma confusa 

juntamente com o oxigênio e gás carbônico, não aparece no mapa conceitual da imagem nº 

12, os conceitos de oxigênio e gás carbônico estão distribuídos de forma correta com outras 

frases de ligação e em proposições condizentes com o ensino.  
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Imagem 13: MC2 – Conhecimento adquirido. 

 

Mapa conceitual construído pelo aluno (a) com pseudônimo (SOS) 

 

  



 

77 

 

Imagem 14: MC2 – Conhecimento adquirido. 

 

Mapa conceitual construído pelo aluno (a) com pseudônimo (ASS) 

  

 Novamente fazendo a comparação dos mapas conceituais construído pelo aluno ASS, 

imagem de nº 8 e 14, podemos perceber um aumento significativo de conceitos utilizados pelo 

aluno (a). Nota-se o uso significativo de termos específicos do tema, de forma hierárquica, 

traduzindo dos mais gerais para os menos gerais, fazendo uma diferenciação progressiva 

desses conceitos. Houve também uma ampliação do conhecimento nos conceitos apresentados 

entre os dois mapas, como exemplo disso temos o  termo respiração celular e energia onde há 

uma aquisição de significados novos que foram negociados e construídos na estrutura 

cognitiva do aluno. 
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Moreira (2010, p. 17) aponta que os mapas conceituais possuem uma estreita relação 

com a aprendizagem significativa, pois revelou ter um alto potencial para facilitar a 

negociação, construção e aquisição de significados. 

 Assim como na (categoria C. Negociação) pôde-se perceber através do aluno (a) 

(A15, E3) que: 

[…] “a partir dele eu possa raciocinar sobre aquilo que eu aprendi”  

 

[…] “ele faz ligar as palavras chaves e se o aluno não conseguir ligar ele precisa rever 

a matéria e observar o que está faltando aprender”.  

 

[…] “Que aumenta a capacidade de pensar” (A12, E3). 

 

[…] “em algumas coisas acredito que eu consegui associar melhor” (A14, E3). 

 

[…]  “Pois ele me fez refletir sobre o que aprendemos” ( A15, E3 ). 

 

Eles demonstraram através da (Categoria D. Construção de significados) relatando: 

 

[…] “Que se ninguém pode fazer isso por mim eu vou ter que fazer sozinha e mesmo 

que seja difícil, que eu erre eu já irei começar a aprender porque dependerá só de mim” ( A2, 

E3 ). 

 

[…] “Sim, com ele mostra que eu realmente aprendi e consegui associar os conceitos” 

(A7, E3). 

 

Na (Categoria E. Aquisição de significados) percebemos: 

 

[...] “Que mostra o que você aprendeu e não os outros’ (A5, E3). 

 

[…] “Estarei relatando o que eu sei, não o que os outros sabem, o meu conhecimento” 

(A6, E3 ). 
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[…] “eu consegui relacionar mais e colocar relações melhores com as outras” (A11, 

E3). 

 

[…] “É importante porque ninguém pode ter um mapa igual a mim ou fazer para mim, 

porque o mapa conceitual é um conceito do que eu aprendi” (A17, E3). 

 

[…] “Sim, eu consegui, pois no primeiro mapa eu coloquei coisas que eu não sabia e 

no segundo eu já sabia” (A18, E3). 

 

Pôde-se perceber através dos relatos que o mapa conceitual (categoria F. Facilitador da 

aprendizagem) estimulou o estabelecimento de relações entre ideias: 

 

[…] “pois para relacionar as palavras você precisava se esforçar para ligá-las 

corretamente e de maneira que elas se encaixe” ( A21, E3 ).  

 

Para Moreira (2010, p.19) outro processo que ocorre no curso da aprendizagem 

significativa é o estabelecimento de relações entre ideias, conceitos, proposições já estáveis na 

estrutura cognitiva. Isso é demonstrado pelo aluno (A17, E3) [...] “pois foi no mapa II que eu 

pude organizar realmente os meus conhecimentos, e colocar no papel o que realmente tinha 

aprendido sobre o assunto, assim aplicando bastante os meus conhecimentos”. 

Para a análise quantitativa da proposta de construção do mapa conceitual (MC2) ,foi 

feita através do questionário uma pergunta aos alunos: Você acha que o mapa conceitual dá a 

oportunidade ao aluno de observar o que aprendeu e o que precisa melhorar? Sim ou não? Por 

quê? As respostas foram organizadas de acordo as abordagens estipuladas pelo quadro dez 

abaixo. 

 

Quadro 10: Referências e abordagens. 

Referência Abordagens estipuladas nas respostas 

     A Relacionou o conhecimento do mapa I e o II    

     B Mostra durante a construção o que você aprendeu ou não    

     C Respondeu apenas sim 
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     D Resposta pouco significante para a proposta   

De acordo com as abordagens do quadro 10 foram analisadas as respostas dos alunos 

de maneira que pôde-se perceber uma discrepância entre as abordagens como destaca o 

gráfico 6 a seguir. 

 

Gráfico 6: Abordagens estipuladas nas respostas em relação à construção do 

mapa conceitual 2 (MC2). 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para os 25 alunos que responderam sim à pergunta, três (12%) relacionou o 

conhecimento entre o MC1 e MC2, dezessete (68%) mostraram que durante a construção do 

mapa perceberam o que aprenderam ou não, dois (8%) responderam apenas sim e quatro 

(16%) deram respostas pouco significantes para a proposta. 

Quando analisadas as abordagens do quadro nº 10 e o gráfico 6 podemos dialogar 

esses resultados com o bloco temático 3 do quadro nº 9, em que a construção do mapa 

conceitual (MC2) como ferramenta potencialmente facilitadora da Aprendizagem 

Significativa pôde ser vista através dos três alunos (12%) conforme a abordagem A e através 

da (categoria C. Negociação de significados) em que foram descritos pelos alunos A1, A6, A8 

e A10. 
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De acordo o gráfico quatro anterior, um total de dezessete alunos (68%) demonstrou 

atribuir uma grande importância quanto à construção do MC2, justificando a capacidade que 

esta ferramenta tem de promover a percepção do processo de aprendizado, ou seja, se 

aprenderam ou não o conteúdo, como também foi relatado através das categorias (A. 

Percepção do processo), alunos A21, A17, A15. (D. Construção de significados), alunos A2, 

A7. E.  (E. Aquisição de significados), alunos A5, A6, A11, A17, A18. (F. Facilitador da 

aprendizagem), alunos A21, A17.  

Tendo o bloco temático três do quadro nº 9 como estratégia de analisar o mapa 

conceitual como ferramenta potencialmente facilitadora da aprendizagem significativa, foi 

elaborada outra pergunta: Você acha que a construção do mapa conceitual te estimulou a 

raciocinar mais sobre a matéria? Sim ou não? Por quê? 

Diante das respostas foram elaboradas três abordagens como mostra no quadro nº 11 

abaixo. 

 

Quadro 11: Referências e abordagens. 

Referência Abordagens estipuladas nas respostas 

      A Estimulou o pensamento e o raciocínio e a organização 

      B Resposta pouco significante para a proposta 

      C Respondeu apenas sim  

 

De acordo as abordagens do quadro nº 11, o gráfico nº 7 foi construído de maneira a 

expor a quantidade de alunos que demonstraram em suas respostas uma relação com as 

abordagens propostas. 
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Gráfico 7: Abordagens estipuladas nas respostas em relação à construção do 

mapa conceitual 2. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Do total de 25 alunos verificados, dezesseis (64%) entenderam que houve estímulo 

quanto ao raciocínio e à organização do conhecimento durante a construção do MC2. Esse 

dado reflete na descrição dos alunos A15, A12 e A14 da (categoria C. Negociação) do bloco 

temático três. 

 

Quadro 12: Bloco temático quatro com o uso dessa ferramenta em ambiente 

formal de sala de aula. 

 

Bloco Temático  Categorias 

 

4. O uso dessa ferramenta em ambiente formal 

de sala de aula 

A. Viabilidade da Estratégia 

B. Facilitadora da Aprendizagem 

 

O bloco apresentado no quadro nº 12 é relativo ao uso dessa ferramenta em ambiente 

formal de sala de aula explorando sua viabilidade enquanto estratégia capaz de ser 

desenvolvida de modo a ampliar os recursos inerentes ao ensino/aprendizagem. Buscou-se 
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através dos relatos a visão do aluno quanto à estratégia proposta de maneira a reter o real uso 

dos mapas conceituais e suas relações com a aprendizagem significativas.  

De acordo com os relatos pôde-se perceber através da (categoria A. Viabilidade da 

Estratégia) uma grande aceitação: 

 

[…] “na minha opinião o mapa conceitual é muito bom, porque ajuda no aprendizado 

do aluno” ( A19, E4 ). 

 

[…] “que possa sempre continuar com este método, pois nos garante um estímulo e 

uma fixação muito grande da matéria” (A20, E4). 

 

[…] “acho muito interessante, pois isso você aprofunda seu conhecimento” (A21, E4). 

 

[…] “eu achei que foi bom, pois eu aprendi conceituar coisas que eu não sabia e agora 

sei e agradeço por ter me ensinado, pois no meu futuro eu posso precisar. Eu gostei” (A18, E4 

). 

 

[…] “eu acho muito importante o uso dos mapas conceituais nas aulas de biologia, 

pois consigo entender o que o professor explica e colocar no papel, assim tenho uma ideia 

bem mais ampla do assunto” (A17, E4 ). 

Outros relatos confirmam a importância da ferramenta (categoria B. Facilitadora da 

Aprendizagem) através do seu uso em sala: 

 

[…] “pois o mapa conceitual é um meio que o professor pode utilizar para testar o 

conhecimento do aluno, pois a partir desse mapa o aluno saberá realmente se aprendeu ou não 

e terá uma curiosidade de saber mais” (A15, E4). 

 

[…] “essa experiência de construir mapas foi muito bom, pois você expressa o que 

você aprendeu no assunto da matéria ensinada” (A5, E4). 

 

[…] “os mapas conceituais ajudam o aluno a expressar aquilo que ele sabe 

independente que esteja certo ou errado (A6, E4)”. 
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[…] “o mapa ajuda na concretização do aprendizado, mas é muito mais difícil quando 

ainda não tem a explicação” (A7, E4). 

 

[…] “ele nos ajuda a aprender” (A12, E4). 

 

[…] “eu acho muito importante o uso dos mapas conceituais nas aulas de biologia, 

pois consigo entender o que o professor explica e colocar no papel, assim tenho uma ideia 

bem mais ampla do assunto” (A17, E4). 

Todas as afirmações supramencionadas nos levam à compreensão de que os mapas 

conceituais são de fato uma ferramenta pedagógica facilitadora da aprendizagem, que pode 

ser implementada na sala de aula.  
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CONCLUSÕES 

 

O uso de mapas conceituais para a temática respiração celular pode ser enquadrado 

como uma ferramenta pedagógica capaz de favorecer um ensino significativo e prazeroso, 

dando suporte a uma participação mais ativa dos alunos na busca e aplicação do 

conhecimento.  

Estes mapas, quando construídos pelos alunos, auxiliam o docente na verificação da 

aprendizagem e na identificação de conceitos mal compreendidos, apresentando-se como mais 

uma estratégia relevante para correção de erros conceituais muito comumente encontrados 

quando a temática respiração celular é trabalhada em sala de aula. 

Embora tenha sido a primeira vez que esta estratégia tenha sido trabalhada 

sistematicamente no âmbito desta escola, o sucesso e a repercussão observada durante a 

aplicação, mobilizou outros professores a buscarem este conhecimento científico, refletindo 

desta forma de maneira positiva na avaliação institucional (professores, direção e alunos). 

Após uma busca minuciosa, concluímos que o livreto, da forma como fora construído 

e com a proposta objetivada, trata-se de uma ferramenta única e com amplo potencial de uso 

pela classe docente envolvendo a temática respiração celular. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Buscou-se examinar através desta pesquisa a viabilidade de utilização de mapas 

conceituais como recursos didático-pedagógicos para facilitador o processo de ensino 

aprendizagem, uma vez que funciona como uma ferramenta de organização do conhecimento. 

Os mapas conceituais envolvendo a temática respiração celular permitiram a representação 

das ideias e conceitos em forma de diagrama, indicando as relações entre estes conceitos, 

refletindo, assim, a organização do conhecimento dos alunos frente aos assuntos trabalhados. 

Durante este trabalho de pesquisa, emergiram dados reveladores das características 

facilitadoras da aprendizagem mediante uso destes recursos (mapas conceituais) a partir das 

dificuldades apresentadas pelos próprios alunos em algumas das estratégias apresentadas.  

A partir da aplicação do pré-teste e de construção dos mapas conceituais através do 

conhecimento prévio, pôde-se perceber que essa prática incomodou muitos aos alunos, pois 

tratava-se de uma proposta nunca antes trabalhada com os mesmos, caracterizando, portanto, 

como uma perspectiva de ruptura do modelo tradicional de ensino. No entanto, observou-se 

que após este desconforto, natural em qualquer mudança brusca de proposta, uma mudança de 

comportamento dos alunos pôde ser observada. 

Quanto ao texto dado como organizador prévio ficou evidente que a estratégia foi 

bem-vinda e sucedida uma vez que propiciou o envolvimento dos alunos durante todo o 

processo de aprendizagem do tema focal. Da mesma forma e com mesmo potencial ficou 

estabelecida a estratégia de construção dos mapas conceituais após a mediação do conteúdo. 

Como congruência dos resultados apresentados, ficou notória o fato de que os alunos 

puderam observar o aprendizado como uma contínua construção. Outro fator importante foi a 

percepção que tiveram da evolução do seu próprio conhecimento através da montagem dos 

diferentes mapas propostos durante as atividades. Puderam compartilhar certezas e incertezas 

em grupos, além de perceberem que a ferramenta exige do aluno sua co-participação no 

processo da aprendizagem. 

Embora não fosse um objetivo direto da proposta, percebemos que, através da 

construção dos mapas conceituais foi possível desenvolver a capacidade de leitura, estimulada 

através da busca do saber prévio ou pela expressão escrita do aluno, ou mesmo por intermédio 

da busca por palavras-chave, existentes em um texto com o objetivo de construir um mapa 
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conceitual. Portanto, verificamos que os Mapas Conceituais podem mobilizar e promover o 

desenvolvimento de habilidades associadas às competências de leitura, escrita e interpretação. 

Finalmente, a elaboração do livreto (produto obrigatório exigido como documento 

obrigatório de defesa deste certame) como ferramental de apoio ao docente para ensino 

diversificado de temas e conceitos envolvendo respiração celular é inovador e poderá ser 

utilizado em qualquer proposta, parcial ou totalmente, haja vista a carência de matérias deste 

tipo disponível aos docentes. 
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PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

Uma dicotomia de perspectivas futuras pode ser levantada a partir destas atividades 

desenvolvidas e do produto elaborado (livreto). 

Sob o aspecto da evolução dos alunos, ficou notória a evolução dos alunos frente aos 

conceitos envolvendo o tema focal. O entusiasmo, a motivação e busca pelo conhecimento 

forma destaques frente a resultados anteriores obtidos com alunos da mesma escola mediante 

outras metodologias de ensino. Embora isso não tenha sido quantificado, como professor 

desta disciplina há cerca de 12 anos. 

Sob uma perspectiva individual, o uso de mapas conceituais abriu a perspectiva para que 

eu viesse a buscar metodologias alternativas de ensino na busca de um ensino e aprendizagem 

significativos. Hoje vislumbro minhas aulas muito mais dinâmicas e dialógicas com aberturas 

para que os alunos possam conjuntamente desenvolver o desenvolvimento do conhecimento 

específico para qualquer temática de ensino de ciências e que eu venha a ser mediador.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE A 

PRÉ-TESTE SOBRE RESPIRAÇÃO CELULAR 

 

1) Estudaremos o assunto intitulado RESPIRAÇÃO CELULAR. O que você imagina sobre 

este assunto? 

2) De acordo o seu entendimento sobre a RESPIRAÇÃO CELULAR, você poderia formar 

algumas frases sobre esse tema demonstrando o que você conhece? 

3) Você acha que é importante o estudo sobre Respiração Celular? Sim ou não? Se a resposta 

for sim cite algumas destas importâncias. 

4) Você consegue relacionar a Respiração Celular com algum fator que você acha importante? 

5) Você consegue descrever alguma relação entre a RESPIRAÇÃO CELULAR e a 

FOTOSSÍNTESE? 

6)  Você acha que a RESPIRAÇÃO CELULAR tem alguma relação com o meio ambiente? 

Se sua resposta for sim, cite algumas dessas relações. 
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APÊNDICE B  

 

TEXTO USADO COMO ORGANIZADOR PRÉVIO PARA O TEMA 

RESPIRAÇÃO CELULAR 

 

Faça a leitura do texto e marque as palavras que você não conhece 

Em primeiro lugar, vamos diferenciar respiração pulmonar e respiração celular. No dia 

a dia costumamos chamar de respiração a atividade de inspiração e expiração dos pulmões. 

Desse modo, nós inspiramos o ar que contém o gás oxigênio.  

Esse oxigênio passa pelos pulmões e é transportado pelo sangue a todas as células do 

corpo. Dentro das células ocorrem reações químicas com a participação do oxigênio. Ao 

conjunto dessas reações chamamos de respiração celular.  

Não só os humanos, mas a grande maioria dos seres vivos realiza a respiração celular 

com a utilização de oxigênio. Esse tipo de respiração celular é chamado respiração aeróbia ou 

aeróbica (do grego aero - ar + bio - vida).  

A respiração celular é um fenômeno que consiste basicamente no processo de extração 

de energia química acumulada nas moléculas de substâncias orgânicas diversas, tais com os 

carboidratos e lipídios.  

Nesse processo, verifica-se a oxidação de compostos orgânicos de alto teor energético, 

produzindo gás carbônico e água, além da liberação de energia, que é utilizada para que 

possam ocorrer as diversas formas de trabalho celular. A organela citoplasmática responsável 

por este mecanismo de respiração é a mitocôndria, atuando como uma verdadeira usina de 

energia. 

 

Equação geral da respiração celular: C6H12O6 + O2 → 6CO2 + 6H2O + energia 

 

Por essa equação é possível verificar que a molécula de glicose (C6H12O6) é degradada 

de maneira a originar substâncias relativamente mais simples (CO2 e H2O).  

Essa quebra da molécula de glicose, entretanto, ocorre de forma gradativa, não 

comprometendo a vitalidade da célula. Através do processo aeróbio, a respiração ocorre em 

três fases: a glicólise (no hialoplasma), ciclo de Krebs (na matriz mitocondrial) e a cadeia 
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respiratória (nas cristas mitocondriais). Na respiração, grande parte da energia química 

liberada durante oxidação do material orgânico se transforma em calor.  

Essa produção de calor contribui para a manutenção de uma temperatura corpórea em 

níveis compatíveis com a vida, compensando o calor que normalmente um organismo cede 

para o ambiente, sobretudo nos dias de frio. 

 

E qual é a importância, afinal, dessas reações? 

 

Já dissemos anteriormente que os seres vivos precisam de energia para realizar as suas 

funções. Dissemos também que a energia está contida nos alimentos. Vimos ainda que 

organismos capazes de produzir o alimento ou a fonte de energia para toda a cadeia alimentar 

são os produtores (plantas, algas e algumas bactérias).  

Então, para obter a energia, durante a respiração aeróbia os organismos "desmontam" 

a glicose que foi obtida através da alimentação, num processo inverso à fotossíntese. Veja a 

representação: 

 

Respiração anaeróbia  

 

Outra forma de obter energia Vimos anteriormente que a respiração é um processo que 

ocorre nos seres vivos para obtenção de energia. Assim também é a respiração anaeróbia. 

Porém, esse tipo de respiração ocorre em seres que não utilizam o oxigênio (por isso a 

denominação anaeróbia = sem ar). Um exemplo de respiração anaeróbia é a fermentação. 

. 

Tipos de Fermentação 

 

 Alguns tipos de fungos e bactérias fazem fermentação para obter energia. Eles 

utilizam substâncias orgânicas, especialmente a glicose, porém, sem a participação do 

oxigênio. Alguns produtos das reações que ocorrem no processo de fermentação são bem 

conhecidos nossos. Os ácidos produzidos pelas bactérias que provocam cáries e o álcool das 

bebidas alcoólicas são alguns exemplos. Além desses produtos, o gás carbônico também é 

resultante da fermentação, assim como ocorre na respiração aeróbia. 
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Fermentação alcoólica 

 

 É um processo através do qual os açúcares são transformados em álcool e gás 

carbônico, por ação de leveduras. 

 

Fermentação lática  

 

 Transformação de açúcares em ácido lático pela ação de bactérias. Mas não só as 

bactérias realizam a fermentação lática. Quando fazemos um esforço muscular intenso, a 

quantidade de oxigênio que chega aos músculos não é suficiente para todas as reações de 

liberação de energia necessária para a atividade desenvolvida. Então, as células musculares 

passam a realizar fermentação láctica. O resultado é o acúmulo de ácido lático no interior da 

fibra muscular provocando dores, cansaço e cãibras. 

 

Fonte: http://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/documentos/md/ef/ciencias/2010-08/md-

ef-ci-21.pdf 
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APÊNDICE C 

MC1 (CONHECIMENTO PRÉVIO)  

 

Construa o mapa conceitual utilizando o seu conhecimento prévio sobre as palavras citadas 

abaixo. 

Palavras citadas pelos alunos: 

“anaeróbica, aeróbico, respiração celular, carboidratos, fotossíntese, ATP, célula, CO2, O2 e 

energia”. 

 

Palavras elaboradas pelo professor: 

“Respiração celular, Mitocôndria, Célula, Fermentação alcoólica, Fermentação láctea, 

Oxigênio, Respiração anaeróbica, Energia, Respiração aeróbica, Carboidrato, Hialoplasma, 

Glicose, Celulose, Fotossíntese, Gás carbônico, Ciclo de Krebs, Molécula, Levedura, 

Bactéria, Ácido lático, Pulmão, Sangue, Açúcar, Seiva, Floema, Músculo, Oxidação, ATP, 

Glicose e Alimento”. 

 

Construção do mapa conceitual 
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APÊNDICE D 

MC2 (CONHECIMENTO ADQUIRIDO) 

 

Construa o mapa conceitual utilizando as palavras abaixo de acordo o conhecimento 

adquirido  

Palavras estipuladas no primeiro mapa conceitual 

“Respiração celular, Mitocôndria, Célula, Fermentação alcoólica, Fermentação láctea, 

Oxigênio, Respiração anaeróbica, Energia, Respiração aeróbica, Carboidrato, Hialoplasma, 

Glicose, Celulose, Fotossíntese, Gás carbônico, Ciclo de Krebs, Molécula, Levedura, 

Bactéria, Ácido lático, Pulmão, Sangue, Açúcar, Seiva, Floema, Músculo, Oxidação, ATP, 

Glicose e Alimento”. 

 

Palavras acrescentadas no decorrer da explicação do tema 

“Fermentação láctica, Cadeia respiratória, NADH, FADH, Ácido pirúvico, Matriz 

mitocôndrial e Crista mitocôndrial.” 

 

Construção do mapa conceitual 
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APÊNDICE E 

QUESTIONÁRIO 

 

O USO DE MAPAS CONCEITUAIS COMO RECURSO DE APRENDIZAGEM 

Responda o questionário abaixo de acordo com as tarefas abordadas durante a pesquisa 

 

Dados dos alunos 

Turma 1º ano do Ensino Técnico em Agroindústria   

Sexo:                   

(      ) Feminino  

(      ) Masculino 

 

Você é aluno:      

(     ) Interno         

(     ) Externo       

(     ) Semi-interno 

 

A sua família reside em:   

(     ) Salinas         

(     ) Outro município 

 

Antes de estudar no IFNMG você estudou: 

(      ) somente em escola  pública 

(      ) na escola pública e na particular  

(      ) somente na particular 

 

Uso de mapas conceituais 

Você já havia utilizado os Mapas Conceituais antes de estudar no IFNMG? 

 (      ) Sim 

 (      ) Não.    
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Onde? _____________________________________________________________ 

 

CONHECIMENTO PRÉVIO 

Você acha importante que aluno diga ou escreva o que ele sabe sobre uma matéria, antes de 

ela ser explicada pelo Professor?   

(    )  Sim 

(    )  Não 

Por quê?_______________________________________________________________ 

 

PRÉ-TESTE 

O professor pediu para que você respondesse no papel algumas perguntas sobre o assunto de 

Respiração Celular. Isso foi feito antes de explicar o conteúdo. O que você achou dessa 

atitude? 

O conhecimento prévio é tudo o que você ouviu, leu, viveu, compartilhou, estudou, seja na 

sua casa, na rua, na biblioteca, na internet... etc. Você acha importante ter uma ferramenta 

pedagógica que faça com que você possa expor o seu conhecimento prévio?  

(     )  Sim 

(     )   Não 

 

Por quê?_______________________________________________________________ 

 

TEXTO COMO ANCORADOURO 

Foi dado um texto sobre respiração celular para que você pudesse ler. Isso foi feito antes da 

aula sobre o assunto.  

Em que esse texto te ajudou? _____________________________________________ 

 

 CONHECIMENTO PRÉVIO NA FORMA DE MAPAS CONCEITUAIS 

O professor pediu para você construir um mapa conceitual (mapa I), antes de explicar a 

matéria. Nesse mapa você utilizou apenas o seu conhecimento prévio. Você teve dificuldades 

para construí-lo?  

(      ) Sim 

(      ) Não 
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Se a resposta for sim, descreva-a? ___________________________________ 

 

 

Você acha que o mapa conceitual pode ajudá-lo (a) transpor para o papel aquilo que tem em 

mente sobre um determinado assunto?   

(     )  Sim   

(     ) Não 

O mapa conceitual te desafiou de alguma forma? 

 __________________________________________________________________ 

 

 

USO DE PALAVRAS CHAVE 

 

 

O professou colocou no quadro algumas palavras chave retiradas do texto e pediu para que 

você construísse o mapa com aquelas palavras. Durante a construção desse mapa você teve 

dificuldades em relacionar algumas das palavras?   

(    )  Sim      

(    ) Não 

 

É importante destacar as palavras chave em um texto?  

Por quê? ______________________________________________________________ 

 

 

 

USO DE MAPAS CONCEITUAIS APÓS A EXPLICAÇAO DO TEMA 

 

Depois da construção do mapa I, houve a explicação da matéria respiração celular pelo 

professor. Durante a explicação, foi dada a oportunidade de repensar sobre o que aprendeu, de 

discutir sobre o assunto, além do momento de reflexão que cada aluno deve ter sobre o que 

está aprendendo. Você deve ter feito as suas anotações, seus esquemas, suas reflexões. 

Naturalmente você expandiu o seu conhecimento sobre o que sabia. 



 

102 

 

 

Você teve a oportunidade de construir outro mapa (mapa II). 

 

a) Foi mais fácil que o primeiro?  

(     ) Sim    

(     ) Não 

 

Por quê?  _____________________________________________________________ 

 

b) Você se sentiu mais seguro em relacionar os conceitos?  

(     ) Sim     

(     ) Não 

 

De que forma? ________________________________________________________ 

 

c) Você acha que o mapa II te ajudou ampliar os seus conceitos? 

(     ) Sim    

(    ) Não 

 

Por quê? ______________________________________________________________ 

 

d) Você acha que o mapa conceitual é uma ferramenta pedagógica que dá a oportunidade ao 

aluno de observar o que você realmente aprendeu ou que precisa melhorar? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

De que forma o mapa te mostra isso?  __________________________________ 

 

e) Você acha que a construção do seu mapa conceitual te estimulou de alguma forma a 

raciocinar mais sobre a matéria com o próprio esforço?  

(     ) Sim     

(     ) Não 

Por quê?  _________________________________________ 
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f) Relacionar os conceitos é a proposta do mapa conceitual. Você acha importante relacionar 

os conceitos de uma matéria?  

(    ) Sim  

(    ) Não 

 

Por quê? _____________________________________ 

 

g) O mapa conceitual que você construiu é um produto do seu esforço, da sua dedicação. 

Observe o seu mapa e responda: 

 

Compensou o esforço?   

(     ) Sim        

(     ) Não 

 

Ele diz realmente o que você sente?  

(      ) Sim        

(      ) Não 

_______________________________________________________________ 

 

O mapa conceitual te ajudou a construir o seu próprio caminho no conhecimento?  

(     ) Sim   

(     ) Não 

 

Quanto ao seu mapa é individual, ninguém poderá fazê-lo por você. Qual a importância disso 

no seu aprendizado? ______________________________________________________ 

 

Você conseguiu observar no mapa II uma melhora no seu conhecimento? 



 

 


