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Resumo 

Esse trabalho tem como objetivo avaliar a aprendizagem do conteúdo Leis de Newton por 
meio de mapas conceituais, confeccionados por alunos de ensino médio da rede pública do 
município de Itabaiana-SE. Esta ferramenta, quando utilizada de maneira significativa, pode 
ajudar os professores, não só de física como também de outras disciplinas, a avaliar seus 
alunos de uma forma qualitativa. Com a utilização dos mapas conceituais em sala de aula, foi 
possível identificar algumas “lacunas” na aprendizagem das Leis de Newton. Esta ferramenta 
pode se tornar um instrumento valioso de avaliação do processo de ensino. 
Palavras-chave: Avaliação, aprendizagem significativa, mapas conceituais. 
 
Abstract 
This work aims to evaluate learning content Newton's Laws through the use of conceptual 
maps made by students of a public school in the city of Itabaiana-SE. This tool, when used in 
a meaningful way, can help teachers, not only physical but also from other disciplines, assess 
their students in a qualitative way. With the use of concept maps in the classroom, was 
possible to identify some "gaps" in Newton´s Laws learning. This tool can become an 
instrument valuable evaluation of the teaching process. 
Keywords: Evaluation, meaningful learning, concept maps. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Uma das dificuldades encontradas pelos professores, não só de física como também de 

outras disciplinas, é como avaliar seu aluno. As atuais metodologias de avaliação usadas para 

o ensino de física encontram-se na maioria das vezes ligadas a técnicas matemáticas, ou 

simplesmente memorização de “fórmulas”, não havendo uma ligação as situações cotidianas 

dos alunos.  Dessa forma, os alunos apenas memorizam o conteúdo sem saber relacioná-los 

com os fatos do dia-a-dia, tendo assim uma aprendizagem mecânica.  
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De acordo com Moreira; 

(...) mapas conceituais podem ser usados para se obter uma visualização da 
organização conceitual que o aprendiz atribui a um dado conhecimento. 
Trata-se basicamente de uma técnica não tradicional de avaliação que busca 
informações sobre os significados e relações significativas entre conceitos-
chave da matéria de ensino segundo o ponto de vista do aluno. (Moreira, 
M.A., 6ºed., 2009) 
 

Assim são necessários novos métodos de avaliação que priorizem a participação ativa 

do aluno. Um dos métodos que valoriza essa participação são os diagramas conceituas que 

além permitir que o professor faça avaliações da aprendizagem dos alunos, pode identificar 

quais foram os conceitos de sua aula que o seu aluno não pode compreender. Este trabalho se 

propõe em analisar os mapas conceituais referentes às Leis de Newton confeccionadas por 

alunos do ensino médio, sendo que os mesmos não tinham conhecimento inicial desta 

ferramenta. Através dos diagramas conceituais é possível observar algumas falhas na 

aprendizagem deste conteúdo que na avaliação tradicional não é possível perceber.  

 

MARCO TEÓRICO 

 

 Mapas conceituais são ferramentas gráficas para a organização e representação do 

conhecimento. Eles incluem conceitos, geralmente dentro de círculos ou quadros de alguma 

espécie, e relações entre conceitos, que são indicadas por linhas que os interligam (...) outra 

característica dos mapas conceituais é que os conceitos são representados de maneira 

hierárquica, com os conceitos mais inclusivos e gerais no topo e os mais específicos e menos 

gerais dispostos hierarquicamente abaixo (Novak, J. D., Cañas, A. J., 2010). A figura 01 

mostra um mapa conceitual feito por Novak onde ele explica o que são mapas conceituais. 
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Figura 01: Mapa conceitual do mapa conceitual feito por Josef Novak.  

 

A teoria que fundamenta os mapas conceituais é a teoria cognitiva de aprendizagem de 

David Ausubel. O principal conceito desenvolvido nessa teoria é o de aprendizagem 

significativa. Esta aprendizagem segundo Moreira, 

(...) é dita significativa quando ocorre uma interação entre o novo 
conhecimento e o já existente, na qual ambos se modificam (...). Aprender 
significativamente implica atribuir significados e estes têm sempre 
componentes pessoais. Aprendizagem sem atribuições de significados 
pessoais, sem relação com o conhecimento preexistente, é mecânica, não 
significativa. (Moreira, M. A., 2ºed., 2009, p. 08). 
 

Os mapas conceituais podem ser utilizados em todos esses caminhos para se obter 

uma aprendizagem significativa (Moreira, 1997). É importante lembrar que os mapas 

conceituais têm significados pessoais, dessa forma, se forem traçados por alunos e 

professores terão semelhanças e diferenças. Isso significa que não existe mapa conceitual 

“correto”. O professor jamais deve apresentar aos alunos o mapa conceitual referente a um 
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determinado conteúdo e sim um mapa conceitual para esse conteúdo, segundo os 

significados que ele atribui aos conceitos (Moreira, 1986). 

Segundo Moreira, 

(...) Mapas conceituais são dinâmicos, estão constantemente mudando no 
curso da aprendizagem significativa. Se a aprendizagem é significativa, a 
estrutura cognitiva está constantemente se reorganizando, em 
consequência, mapas traçados hoje serão diferentes amanhã (...). 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. (Moreira, M. A., 6ºed., 2009, p. 10). 

 

 A análise de mapas conceituais é essencialmente qualitativa. O professor, ao invés 

de preocupar-se em atribuir um escore ao mapa traçado pelo aluno, deve procurar interpretar 

a informação dada pelo aluno no mapa a fim de obter evidências de aprendizagem 

significativa (Moreira, M. A., 6ºed., 2009). 

Segundo Novak e Cañas, 

Uma das maneiras mais eficientes de se empregar os mapas conceituais é 
utilizando-os não só como ferramentas de aprendizagem, mas como 
ferramentas de avaliação, incentivando assim os alunos a usarem padrões 
de aprendizagem significativos. (Novak e Cañas, 2010). 

 

As explicações orais ou escritas dos alunos em relação ao mapa construído podem 

facilitar bastante o trabalho do professor nesse sentido. 

 

METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada para avaliar a aprendizagem dos conceitos referente às Leis 

de Newton foi à construção de mapas conceituais confeccionados por 30 alunos do 1º ano do 

ensino médio da rede pública do município de Itabaiana/SE. Durante as aulas utilizamos os 

mapas conceituais como estratégia de ensino e como forma de exemplificação de utilização 

do mesmo, a figura 02 mostra um mapa utilizado pelas estagiárias para iniciar o primeiro 

contato dos alunos com esse conteúdo e também com essa ferramenta, deixando claro para 

eles que os mapas conceituais sempre deveriam partir do conceito mais geral para o mais 

específico. Após isto, os alunos construíram os seus próprios mapas, os quais foram 

analisados pelas estagiárias.  
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Figura 02: Mapa conceitual utilizado pelas estagiárias em sala de aula para iniciar o conteúdo Leis de 

Newton. 

 

Durante o período de estágio, foram solicitados aos alunos que formassem grupos em 

sala de aula para confeccionar mapas conceituais, sendo que cada grupo deveria 

confeccionar três mapas conceituais referentes às três Leis de Newton respectivamente, a 

fim de identificar quais foram os conceitos que ficaram organizados na estrutura cognitiva 

dos alunos. No decorrer das aulas, as estagiárias deixaram claro para os alunos que o mapa 

da figura 02 era apenas um mapa conceitual para esse conteúdo, segundo os significados que 

elas atribuíram aos conceitos e que eles estavam livres para construir seus mapas. Devido ao 

curto tempo do estágio, não foi possível apresentar outras mapas conceituais para a 

exemplificação do conteúdo estudado. 
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Para o diagnóstico dos mapas conceituais confeccionados pelos alunos, foram 

utilizados alguns critérios de análise que são eles: conceitos, inter-relações entre conceitos e 

estrutura do mapa (Ruiz-Moreno, L. et al., 2007). A partir destas características fizemos 

também uma análise através da taxonomia topológica de Novak e Cañas (2006), na qual 

classificam os Mapas Conceituais em níveis de 0 a 6. Assim, foi possível realizar aulas 

baseadas nos erros conceituais dos alunos, com o intuito de sanar as dúvidas relativas nas 

ligações entre os conceitos apresentados. 

 

RESULTADOS E ANÁLISE 

 

A análise dos mapas conceituais nos possibilitou identificar dificuldades e distúrbios 

de aprendizagem expostas por alguns alunos na construção de modelos mentais, como por 

exemplo, inércia, que geralmente podem não ser percebidos em uma avaliação tradicional. 

Apesar dos alunos não terem trabalhado com mapas conceituais anteriormente, observou-se 

que eles conseguiram expor os conceitos sobre as Leis de Newton de maneira hierarquizada, 

ao mesmo tempo apresentavam inter-relações entre os mesmos. Alguns mapas conceituais 

feitos por alunos foram transcritos pelas estagiárias através do programa computacional 

gratuito chamado Cmap Tools, a fim de melhorar a qualidade visual dos mesmos. A Figura 03 

mostra um mapa conceitual referente à 1ª Lei de Newton confeccionado por alunos do 1º ano 

do ensino médio, nele é possível observar que os alunos conseguiram compreender as 

principais vertentes do conceito força. Apesar de ser o primeiro contato com essa ferramenta, 

os mesmos conseguiram expor suas ideias de maneira organizada. 
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Figura 03: Mapa conceitual referente à 1ª Lei de Newton confeccionado por alunos do ensino médio. 

 

Notamos que dos mapas observados, apenas dois grupos conseguiram apresentar todas 

as palavras de ligação, com duas ou mais ramificações, no restante predominou conceitos com 

explicações longas, o que podemos classificar de acordo com a taxonomia topológica de 

Novak e Cañas (2007) como nível 2.  

 

 

Figura 04: Mapa conceitual referente à 2ª Lei de Newton confeccionado por alunos do ensino médio.  
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Figura 05: Mapa conceitual referente 3ª Lei de Newton confeccionado por alunos do ensino médio. 

 

As figuras 04 e 05 mostram mapas conceituais confeccionados por alunos do 1º ano do 

ensino médio, neles é possível observar dificuldade na aprendizagem de alguns conceitos 

referentes às Leis de Newton, como por exemplo, a relação entre força, massa e aceleração de 

um corpo. Apesar disso, os mapas apresentam todas as palavras de enlace, e sua estrutura 

hierárquica está em harmonia, ou seja, partindo do conhecimento mais geral para os 

conhecimentos mais específicos.  

 

 
Figura 06: Mapa conceitual referente 1ª Lei de Newton confeccionado por alunos do ensino médio. 
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A figura 06 corresponde a outro mapa conceitual confeccionado por alunos, onde nos 

conceitos predominam explicações longas e sua estrutura hierárquica não está em perfeita 

harmonia, mas isso não implica dizer que os alunos não obtiveram uma aprendizagem 

significativa. 

Com a utilização dos mapas foi possível observar também que os alunos não 

conseguiram construir uma relação entre as Leis de Newton revelando, assim, a necessidade 

de ressaltar as relações significativas entre os conteúdos ensinados. 

 

CONCLUSÃO 

 

A introdução de novas estratégias de avaliação no contexto escolar tem proporcionado 

benefícios aos estudantes no processo ensino-aprendizagem, principalmente na disciplina de 

Física. Os Mapas Conceituais mostraram-se um instrumento valioso de avaliação para os 

estagiários, pois através deles foi possível identificar se os conceitos abordados em sala foram 

assimilados de maneira significativa pelos alunos. 

Os mapas conceituais também podem proporcionar uma avaliação da própria 

metodologia empregada em sala, demonstrando-se uma estratégia que pode auxiliar de forma 

significativa no efetivo exercício da profissão de professores que estejam atuando-nos 

diversos níveis da educação não só como meio de avaliação do aluno, mas de todo o processo 

de ensino e aprendizagem. 

Esperamos, a partir dos objetivos aqui colocados, contribuir para a utilização do mapa 

conceitual como instrumento a favor da aprendizagem, na busca de uma avaliação que seja 

formativa, permitindo assim ao professor retornar, redirecionar e ajustar todo o processo de 

ensino e aprendizagem.  
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