
MAPAS CONCEITUAIS COMO TECNOLOGIA POTENCIALIZADORA DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NA
EDUCAÇÃO BÁSICA

ANDRÉ RICARDO LUCAS VIEIRA
FABRÍCIO OLIVEIRA DA SILVA

EIXO: 20 EDUCAÇÃO E ENSINO DE MATEMÁTICA, CIÊNCIAS EXATAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA

O trabalho é fruto de uma pesquisa que tem origem nas experiências e trajetórias de docência de um professor de
matemática. Traz como proposta a construção de mapas conceituais como tecnologia potencializadora de
aprendizagem significativa. Explicitam-se as razões de motivação do estudo, seus objetivos e justificativa, além do
cotejo teórico fruto das reflexões e leituras que se tem produzido a respeito de se considerar os mapas conceituais em
uma dupla dimensão: a de ser uma estratégia didática de que lança mão o professor para promover aprendizagem
significativa; e a de se constituir como uma tecnologia de potencialização dessa mesma aprendizagem. Articula-se a
ideia do mapa conceitual ser um elemento pedagógico que permite fluir a leitura numa perspectiva, que no texto
adotamos como dialógica, ou seja, que nasce da concepção de se entender o leitor como agente do processo. 

El trabajo es el resultado de una investigación que surge de la experiencia y la enseñanza de las trayectorias de un
profesor de matemáticas. Propone la construcción de mapas conceptuales como tecnología potenciadora de
aprendizaje significativo. Se describen las razones de la motivación estudio , los objetivos y la justificación , más allá del
resultado teórico intercalación de reflexiones y lecturas que se ha producido en cuanto a si a considerar los mapas
conceptuales en dos dimensiones: ser una estrategia de enseñanza que utiliza el profesor para promover el aprendizaje
significativo; y que se constituirá como una tecnología de potenciación de ese aprendizaje. Se articula la idea del mapa
conceptual como un elemento educativo que permite la perspectiva del flujo de la lectura, que en el texto adoptamos
como dialógica , es decir, nace de la concepción de entender al lector como agente del proceso.
 

Introdução
 
Em todas as áreas do conhecimento há sempre uma tentativa de se desenvolver estratégias de ensino que favoreçam o
desenvolvimento de aprendizagens dos estudantes. Há um consenso de que o papel da escola é o de ofertar condições
de estudos que permitam o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao desenvolvimento pessoal e
intelectual do sujeito. É na escola que aprendemos a ser cidadãos. Ao menos é isso que se espera dela.
Há, no entanto, a disseminação da ideia de que a escola não tem conseguido cumprir bem o seu papel. Muitas são as
razões que explicam o fracasso escolar, mas de fato a que mais chama a atenção é a concepção de que a culpa é do
professor, a quem se atribui a responsabilidade de fazer o aluno aprender com competência. O baixo desempenho dos
estudantes parece sempre ter raízes numa ideologia de se entender que a culpa é do professor, que não sabe ensinar
ou que não desenvolve estratégias para tornar as aulas mais significativas, atrativas e motivadoras. Essa concepção
assenta-se numa lógica de acreditar que o papel da escola é, e somente é, o papel do professor. Ao nosso ver, ledo,
engano.
Reconhecemos que tem o professor um relevante e importante papel no desenvolvimento intelectual dos seus alunos,
mas não é ele o único sujeito responsável e culpado pelo baixo desempenho dos seus alunos. Há muitos fatores alheios
à vontade e didática do docente que estão relacionados ao problema, tais como: falta de material didático necessário e
adequado ao planejamento metodológico que o docente faz, pouco investimento no estudo por parte dos estudantes,
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evasão escolar, ausência de atividades regulares de planejamento e coordenação pedagógica, ausência de diretrizes
curriculares claras e objetivas à realidade escolar dos estudantes, dentre outros. Mas é fato que está, também, na
alçada do professor a condição de investir em estratégias didáticas que favoreçam o desenvolvimento dos estudantes,
principalmente em se considerando a necessidade que a escola tem de trabalhar a leitura, relacionada ao conhecimento
matemático.
Neste sentido, tomamos a observação como um instrumento de coleta de dados para compreender como na escola as
aulas de matemática são promotoras do ato de ler e de interpretar. Partimos da realidade escolar, sobretudo da escola
pública, assumindo a concepção de que é o professor um agente promotor da atividade de leitura na sala de aula.
Assim, a concepção que apresentamos nesse trabalho é a de discutir como a metodologia de ensino se constitui como
um elemento vital e essencial para fomentar e garantir que a leitura aconteça de forma necessária, adequada e
pertinente no âmbito escolar.
Não nos propomos a estudar a leitura, muito menos em desenvolver um estudo que permita compreender a melhor
compreensão de leitura que deve a escola adotar, mas partimos da ideia de que a estratégia de produção mapas
conceituais como tecnologia potencializadora para a aprendizagem significativa na educação básica é uma estratégia
atravessada pela ideologia de se conceber que o aluno precisa ler numa perspectiva dialógica, em que a mesma se
limita a uma técnica de decodificação de signos linguísticos. A leitura se configura numa dimensão mais ampla em que o
diálogo entre diferentes sujeitos aparece como elemento estruturador de produção de sentidos. Assim, concordamos
com Valls, Soler e Flecha (2008) que fundamentam o conceito de leitura, dizendo-nos que:
 
A leitura dialógica é um processo intersubjetivo de ler e compreender um texto sobre o que as pessoas aprofundam em
suas interpretações, refletem ctiticamente sobre o mesmo e o contexto, e intensificam sua compreensão leitora através
da interação com outros agentes, abrindo assim possibilidades de transformação como pessoa leitora e como pessoa
no mundo (ibid., p 3).   
 
Esse tipo de leitura permite a materialização da concepção de que aquele que lê não só interpreta significados, mas os
constrói na medida em que se assume como agente do processo de produção de sentido. Ler não é uma ação passiva,
mas ativa no mundo das relações do saber. Portanto estabelecemos uma clara relação entre a produção de mapas
conceituais com a atividade de leitura dialógica, sugerindo que ao desenvolver a estratégia de se produzir mapas
conceituais como ferramenta tecnológica para o ensino de matemática na escola, estamos oportunizando o sujeito a
produzir sentidos pela competência que terá de construir um mapa conceitual, como forma de materializar os sentidos,
representações e significados que faz ao compreender a essência do pensamento matemático.
Ressaltamos que o estudo ainda está em andamento em nível de mestrado de um dos autores deste trabalho, o
professor André Ricardo, que se propôs a iniciar algumas estratégias de produção de mapas em suas aulas de
matemática, produzindo análise a partir de algumas de suas experiências enquanto docente da Educação Básica. Na
seção a seguir, passamos a explicar o interesse pela temática e como o estudo se fundamenta na veia tecnológica da
didática do professor.
 
O objeto de pesquisa 
 
O interesse pela temática em questão advém da trajetória profissional de André Ricardo, de ter sido professor de
Matemática do Ensino Fundamental e Médio por um bom tempo da minha vida, e de atualmente ser professor de
cálculo na UNEB – Universidade do Estado da Bahia.
Como professor de matemática sempre alimentou uma preocupação em querer compreender como o outro aprende e
como ele se relaciona com o objeto de seu estudo, no caso os conceitos relacionados a cálculos. Sempre se incomodou
com a tradição de ensino que privilegiava a ideia de que ensinar era simplesmente transferir conhecimento. A nosso ver,
como bem fundamenta Freire (1996), ensinar exige apreensão da realidade de como o sujeito aprende. Neste sentido,
temos percebido que nossos alunos representam suas aprendizagens mecanicamente, sem a condição de
demonstrarem como os sentidos se configuravam de forma positiva, a fim de garantir que a aprendizagem ocupasse
uma dimensão significativa.
Na condição de professor de matemática do Educação Básica, percebe que há uma dupla situação que tem chamado
sua atenção e o direcionado para pensar em um desenvolvimento de estratégia didático-pedagógica que desse conta de
promover reflexões norteadoras, quais sejam: a) A forma tradicional de se representar/exemplificar os conceitos e
definições de alguns conteúdos da matemática não permitem verificar o modo como o aluno pensa esses conceitos,
nem como os organiza mentalmente, salvo pela representação de um gráfico ou fórmula, b) Não se tem desenvolvido
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uma estratégia de ensino que também permita ao  aluno compreender como se articulam os conceitos e como eles se
organizam estruturalmente a fim de produzir sentidos significativos.
A respeito da abrangência e importância do estudo matemático, tais como o de Cálculo, Lopes (1999) faz uma reflexão
afirmando que:
 
O Cálculo permite, nas mais variadas áreas do conhecimento, como Engenharia, Química, Física, Biologia, Economia,
Computação, Ciências Sociais, Ciências da Terra, etc, a análise sistemática de modelos que permitem prever, calcular,
otimizar, medir, analisar o desempenho e performance de experiências, estimar, proceder análises estatísticas e ainda
desenvolver padrões de eficiência que beneficiam o desenvolvimento social, econômico, humanístico dos diversos
países do mundo. (1999, p. 125)
 
Com base nessa situação, passamos a buscar compreender uma estratégia tecnológica que favorecesse a produção de
um ensino significativo, bem como de uma aprendizagem também significativa. Assim fizemos um levantamento
bibliográfico, por meio do qual nos aproximamos das discussões produzidas por Magalhães (2009), Amouloud (2007),
Ferreira (2003), Ausubel (1982) entre outros, que analisam estratégias de se trabalhar com ferramentas metodológicas
desencadeadoras de uma aprendizagem significativa.
Para Ausubel (1982), aprender significativamente é ampliar e reconfigurar ideias já existentes na estrutura mental e com
isso ser capaz de relacionar e acessar novos conteúdos. Quanto maior o número de links feitos, mais consolidado
estará o conhecimento. Os materiais de aprendizagem devem ser bem organizados, as novas ideias e conceitos devem
ser "potencialmente significativos" para o aluno, e ao fixar novos conceitos nas já existentes estruturas cognitivas do
aluno fará com que os novos conceitos sejam relembrados, transformando o conhecimento sistematizado, constituindo
ligações deste novo conhecimento com os conceitos relevantes que ele já possui.
Para que a aprendizagem significativa ocorra é preciso entender um processo de modificação do conhecimento, em vez
de comportamento em um sentido externo e observável, e reconhecer a importância que os processos mentais têm
nesse desenvolvimento. As ideias de Ausubel (1982) também se caracterizam por basearem-se em uma reflexão
específica sobre a aprendizagem e o ensino, em vez de tentar somente generalizar e transferir à aprendizagem
conceitos ou princípios explicativos extraídos de outras situações ou contextos de aprendizagem.
Apoiados nessas abordagens consideram-se como sendo mapas conceituais as representações de relações entre
conceitos, ou entre palavras que substituem os conceitos, através de diagramas, nos quais o autor pode utilizar sua
própria representação, organizando hierarquicamente as ligações entre os conceitos que ligam problemas a serem
resolvidos ou pesquisas a serem realizadas. Desse modo, os mapas conceituais têm como objetivo representar relações
significativas entre os conceitos na forma de proposições.
Lembrando que “o acesso e o uso crítico da informação e da tecnologia da informação são absolutamente vitais para a
formação permanente [...] e ninguém pode se considerar intelectualmente preparado se não for competente em
informação” (Bruce, 1997, p. 1), constata-se que a competência em informação está em perfeita sintonia com os
paradigmas educacionais emergentes. Portanto, o uso de mapas conceituais frente a tais aspectos, sob a mediação de
tecnologias digitais interativas para o acesso e uso da informação de forma inteligente e o desenvolvimento da
competência em informação, é altamente recomendável, uma vez que esses recursos integram o conceito de hipermídia
com a agregação de mídias distintas em uma única mídia e com um só objetivo, tornando cada mapa criado um
hiperdocumento, permitindo a navegação através de ilimitados links que podem ser utilizados para a associação de
informações e a construção do conhecimento individual e coletivo, respeitando-se os diferentes estilos de
aprendizagem.
D’Ambrosio (2011, p.2) considera as tecnologias como sendo “a convergência do saber [ciência] e do fazer [técnica],
atrelada ao cálculo na sua busca “solidária de sobreviver e transcender””. Lima Junior (2005, p.15) advoga a ideia da
tecnologia ser “um processo criativo através do qual o ser humano utiliza-se de recursos materiais e imateriais, ou os
cria a partir do que está disponível na natureza e no seu contexto vivencial, a fim de encontrar respostas para os
problemas de seu contexto, superando-os”.
Ambos, D’Ambrósio e Lima Júnior, concebem a ideia de que a tecnologia não fica restrita aos aspectos instrumentais,
ou seja, enfatizam a relação bi-condicional existente entre o humano e a tecnologia, capaz de valorizar o processo
criativo e transformativo.
Na condição de docente, buscou o professor André Ricardo inserir-se no mestrado profissional do GESTEC como forma
de tornar-me mais um pesquisador a estudar mais profundamente como os mapas conceituais podem constituir-se
como implicações no processo de ensino e aprendizagem na área de matemática. Neste contexto, a ideia que se tem
consagrado no estudo é o de desenvolver uma pesquisa aplicada com foco nas tecnologias educacionais.
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As tecnologias estão cada vez mais acessíveis no cotidiano da sociedade. No entanto, é necessário que os professores
se apropriem dos processos tecnológicos de modo crítico para promover melhor compreensão, interpretação e
transformação da realidade escolar. Lévy (2000) considera as tecnologias como elemento que potencializa a educação
através das trocas presenciais e/ou virtuais ocorridas entre os professores/alunos de diferentes culturas e situações
sociais.
A inserção das tecnologias na educação está respaldada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, Lei
nº 9.394/96, que determina papeis da escola e das tecnologias no êxito do processo ensino-aprendizagem da
matemática.  Assim, as escolas devem estar equipadas com recursos tecnológicos que possibilitem aos
professores/alunos romperem obstáculos do processo ensino – aprendizagem, em particular, do cálculo diferencial e
integral.
Assim como justificativa para a realização desta pesquisa, destacaram-se algumas considerações: a) O estudo poderá
contribuir para uma produção de reflexões tecnológicas que possam ser desenvolvidas e aplicadas na área de
matemática nas aulas de cálculo da Universidade do Estado da Bahia, b) Oportunizar aos alunos uma nova forma de
abordagem de conteúdos, que facilite a sua compreensão e aplicação, c) Refletir sobre a estratégia metodológica do
trabalho com mapas conceituais e sua influência nos processos metacognitivos de aprendizagem, d) Compreender
como os estudantes estruturam seu pensamento em torno do cálculo diferencial e integral. Assim pretende-se partir da
ideia de uma tecnologia computacional a fim de promover uma tecnologia de aprendizagem, como estratégia didática de
promover reflexões e produções de sentido inovador ao conhecimento matemático.             
Acreditamos, contudo, que a realização da presente proposta de trabalho destinada ao projeto de desenvolvimento
técnico e tecnológico do produto “mapas conceituais como tecnologia potencializadora para a aprendizagem significativa
na Educação Básica”, beneficie os alunos oportunizando o conhecimento de alguns programas computacionais
gratuitos, com os quais é possível a produção e reflexão das etapas de produção de um mapa conceitual.  E, que o
produto final, que será uma sequência didática que tem como função primordial a facilitação do entendimento sobre os
mapas conceituais como tecnologia que pode potencializar a aprendizagem do cálculo diferencial e integral. Esse fato
amplia as oportunidades de se ofertar aos alunos e aos professores de matemática um novo jeito de abordar as
aprendizagens de forma intuitiva, garantindo a ambientalização do aprendiz.
 
A proposição do estudo e seus objetivos
            A discussão que trazemos à baila neste artigo ainda é muito insipiente, tendo em vista que o estudo está em
andamento. Neste aspecto temos ainda muito mais incertezas do que resultados a serem apresentados e discutidos.
Nesta lógica, julgamos pertinente trazer nesta seção do trabalho as razões do estudo e como ele se justifica no âmbito
da docência em matemática. Aqui, portanto trataremos mais dos objetivos que essa estratégia pretende alcançar e
como ela pode impactar na sala de aula, garantindo que haja uma nova dimensão de se compreender o trabalho de
matemática e sua relação com a atividade de produção de leitura na escola. Nesta seara, compreendemos uma relação
simétrica entre os objetivos do estudo, conforme apresentamos a seguir:
Objetivo Geral:
– Mapear as estratégias de produção de mapas conceituais e sua relação com a compreensão dos conhecimentos
matemáticos a partir da ideia de se promover leitura dialógica nas aulas de matemática.

▪  
– Investigar as potencialidades dos mapas conceituais na elucidação de outros saberes cognitivos durante os processos
de aprendizagem;
– Apresentar a contribuição do uso dos mapas conceituais para promoção de estratégias metodológicas de
aprendizagem;
– Publicar orientações das estratégias de produção de mapas conceituais e sua relação com a compreensão de
conhecimentos matemáticos.
Assim reflete-se sobre estratégias de ensino de matemática com vistas a produção de leitura como forma de contribuir
com a evolução do pensamento da própria sociedade. Daí advém a ideia de se promover numa pesquisa qualitativa, de
base fenomenológica, as razões do como e de que forma. São os sentidos das experiências e vivências dos sujeitos
que são tomados para que se possa compreender as relações que são estabelecidas na sociedade. Essa concepção
fundamenta a lógica de uma razão que não focaliza o estudo meramente em seus aspectos quantitativos, pois visa
compreender que o sujeito pesquisador, observador é parte integrante do processo de conhecimento, assim interpreta e
interage com os fenômenos sociais, promovendo significados.
A fim de favorecer o estudo em questão, a partir da compreensão da realidade social, aqui também entendida como a
realidade educacional, pretendo desenvolver uma perspectiva de pesquisa qualitativa, defendida  por  Minayo (1994), ao
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dizer que:
 
A realidade social é o próprio dinamismo da vida individual e coletiva com toda riqueza de significados dela
transbordante. Essa mesma realidade é mais rica que qualquer pensamento e qualquer discurso que possamos
elaborar sobre ela. (MINAYO, 1994, p. 15).
 
 
Garnica (2004) define pesquisa qualitativa como aquela que apresentam algumas características, tais como as descritas
a seguir: (a) a transitoriedade de seus resultados; (b) a impossibilidade de uma hipótese a priori, cujo objetivo da
pesquisa será comprovar ou refutar; (c) a não neutralidade do pesquisador que, no processo interpretativo, vale-se de
suas perspectivas e filtros vivenciais prévios dos quais não consegue se desvencilhar; (d) que a constituição de suas
compreensões dá-se não como resultado, mas numa trajetória em que essas mesmas compreensões e também os
meios de obtê-las podem ser (re)configuradas; (e) a impossibilidade de estabelecer regulamentações, em
procedimentos sistemáticos, prévios, estáticos e generalistas (p. 86).
Ressalte-se que tais características não devem ser vistas como regras, visto que as compreensões do que seja a
pesquisa qualitativa está em constante movimento, inclusive na área de matemática. Assim, em consonância com tais
características, os autores Araújo e Borba (2004) defendem que pesquisa qualitativa deve ter por trás uma visão de
conhecimento que esteja em sintonia com procedimentos metodológicos de que o pesquisar deverá lançar mão para
realizar seu estudo. De fato o que se convencionou identificar de pesquisa qualitativa, é aquela que prioriza
procedimentos descritivos à medida em que sua visão de conhecimento explicitamente admite a interferência subjetiva.
Desta forma, o conhecimento como compreensão que é sempre contingente, negociada e não é verdade rígida. O que é
considerado "verdadeiro", dentro desta concepção, é sempre dinâmico e passível de ser mudado. Isso não quer dizer
que se deva ignorar qualquer dado do tipo quantitativo. Bogdan e Biklen (1994) abordam essa questão de maneira bem
interessante:
 
Embora os dados quantitativos recolhidos por outras pessoas (avaliadores, administradores e outros investigadores)
possam ser convencionalmente úteis tal como foram descritos, os investigadores qualitativos dispõem-se à recolha de
dados quantitativos de forma crítica. Não é que os números por si não tenham valor. Em vez disso, o investigador
qualitativo tende a virar o processo de compilação na sua cabeça perguntando-se o que os números dizem acerca das
suposições das pessoas que os usam e os compilam. [...] Os investigadores qualitativos são inflexíveis em não tomar os
dados quantitativos por seu valor facial (BOGDAN & BIKLEN, 1994 p. 195).
 
No entanto a nossa proposta tem se consagrado pelo desenvolvimento da ótica de um estudo qualitativo, em que os
dados quantitativos não terão uma expressão de sentido e nem serão considerados para produzir as reflexões sobre o
uso dos mapas conceituais. O que se deseja é fazer um estudo de caso, isolando um grupo de sujeitos que serão
participantes desta pesquisa, vendo como utilizam o mapa e quais sentidos se produzem numa dimensão metodológica
de uso de uma ferramenta tecnológica na promoção da aprendizagem, que se denomina significativa.  
O método do estudo de caso constitui-se como uma abordagem qualitativa e é frequentemente utilizado para coleta de
dados na área de estudos organizacionais, embora sofra algumas críticas por não se considerar como um método de
rigor suficiente para ser caracterizado como método de investigação científica. No entanto para se fazer um bom estudo
de caso três aspectos devem ser considerados: a natureza da experiência, enquanto fenômeno a ser investigado, o
conhecimento que se pretende alcançar e a possibilidade de generalização de estudos a partir do método.
O tal método permite se fazer uma ênfase na compreensão, fundamentada basicamente no conhecimento tácito que
tem uma forte ligação com intencionalidade, o que não ocorre quando o objetivo é meramente explanação, baseada no
conhecimento proposicional. Assim, quando a explanação, ou a busca de um conhecimento proposicional, seja a “alma”
de um estudo, o estudo de caso pode ser uma desvantagem, mas quando o objetivo é a compreensão, ampliação da
experiência, a desvantagem desaparece.
Assim retomo a ideia de aplicar o estudo de caso no estudo em questão, com a ideia de compreender como os sujeitos
envolvidos constroem sentidos para o lentendimento do cálculo diferencial e integra ao produzirem os mapas
conceituais. Neste contexto o estudo de caso revela-se extremamente vantajoso, pois o foco será o de fazer aflorar a
compreensão do objeto pelo uso dos mapas conceituais. Trata-se, contudo de uma ampliação da experiência do
trabalho com a disciplina de cálculo diferencial e integral, para o qual o método é relevante.
A pesquisa tem sido produzida com um grupo de discentes, precisamente com 20 sujeitos, que fazem o Ensino Médio
numa escola pública em Feira de Santana. A escolha destes sujeitos se deu pela condição de que poderá interagir pelo
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período de 01 ano com eles, tendo em vista que o professor André Ricardo é docente da escola em que se tem
realizado a pesquisa, atuando como professor de matemática. Quanto a escolha dos 20 sujeitos de pesquisa se deu por
dois critérios básicos: estar regularmente matriculado no curso e ser aluno ingressante naquele ano na escola, além de
aceitar estar no bojo da pesquisa, participando das atividades que serão desenvolvidas para a produção de material e
coleta de dados. O lócus será a sala de aula do professor André Ricardo, na referida escola.
Como procedimento metodológico, pretende-se, uma vez que o estudo está ainda em andamento, realizar quatro
atividades com os discentes. As duas primeiras ações estão já em andamento e as duas últimas por serem feitas. São
elas:

1. Aplicação de questionário para depreensão das ideias / dificuldades que os estudantes revelam sobre os estudos
matemáticos que desenvolveram na educação básica, bem como sobre o que conhecem a respeito dos
conteúdos de cálculo diferencial e integral,

2. Realização de uma sequência de atividades que envolvam a temática em estudo, com vistas a avaliar como o
estudante produz sentido ao resolver tradicionalmente questões de cálculo diferencial e integral. Nesta etapa
alguns comandos serão dados para que o aluno demonstre por meio de produções textuais como ele entende a
aplicação/desenvolvimento da disciplina.

3. Desenvolvimento de estudos de caracterizações e produções de mapas conceituais com aplicação e elaboração
dos mesmos abordando as naturezas conceituais da temática em questão. Aqui serão promovidas rodas de
conversas com os alunos para socialização dos sentidos que se construíram pela realização dos mapas
conceituais.

4. Aplicação de um questionário final, que conterá questões que abordem comparativamente a evolução do sujeito
ao desenvolver diferentes mapas conceituais. A ideia será a de verificar quais sentidos se materializaram pela
experiência, bem como perceber como os mapas conceituais promoveram aprendizagens sobre o cálculo
diferencial e integral.

Assim espera-se que o estudo revele as contribuições do uso de mapas conceituais como estratégia didática de
produção de aprendizagens significativas. Além disso almeja-se avaliar o lugar da tecnologia na pesquisa em
matemática. Segundo Magalhães (2009) o ambiente informático em que sua pesquisa se desenvolveu contribuiu para
que se fizesse uma ação investigativa mais intensa. A ferramenta tecnológica subsidiou o desenvolvimento das
atividades pelo autor programadas, dando condições de se avaliar a eficácia do uso de mapas conceituais digitais como
estratégia para o desenvolvimento da metacognição no estudo de funções. Assim espera-se com este estudo avaliar a
eficácia do uso de mapas conceituais nos contextos do ensino de matemática, em que a produção de leitura seja
fomentada na perspectiva dialógica.
 
Considerações finais
 
Por se tratar de um estudo que tem versado sobre a aplicação de mapas conceituais como estratégia didática de ensino
na área de matemática, espera-se que o trabalho promova condições de que na escola, em que a pesquisa está sendo
desenvolvida, haja uma motivação para implementação didático-pedagógica do uso de ferramentas tecnológicas para o
ensino de matemática. Trata-se de uma Unidade de Ensino que atua no segmento do Ensino Médio e que  necessita,
portanto, ampliar as suas ações na perspectiva da dupla dimensão tecnológica, ou seja, o uso de programas que
favoreçam o desenvolvimento cognitivo dos alunos, entendido mesmo como ferramentas tecnológicas de apoio e
estratégias, como também na concepção de se entender o mapa conceitual como uma tecnologia de aprendizagem,
que permite o sujeito trazer à baila novos sentidos e compreensões que têm a respeito de uma temática na área da
matemática.   
Também como resultado esperado desejamos verificar se há estratégia de produção de mapas conceituais e o fomento
de leitura na perspectiva dialógica favorece uma nova postura do aluno compreender a necessidade do estudo de
matemática e sua relação com a dimensão social. Até onde se tem desenvolvido o presente trabalho, pode-se afirmar
que o aluno tem assumido uma atitude de ser protagonista no seu processo de ensino e aprendizagem, na medida em
que ele se insere num movimento reflexivo que o conduz a pensar na rede de conceitos que precisa estabelecer para
produzir, analisar e interpretar alguns mapas que precisa produziu na dinâmica do estudo até então. Nesta seara os
estudantes dialogam entre si, com o professor e com os textos matrizes dos conteúdos matemáticos  estudados, com
vistas a produzir, cada um a seu modo, uma compreensão dos sentidos que se viabilizam a forma de cada um pensar e
entender o conhecimento matemático em tela no estudo e construção do mapa. É aí também que se tem instaurado a
lógica da produção de uma perspectiva dialógica, em que a leitura não se configura como uma mera decodificação de
sentidos, mas como um elemento estruturador e produtor de novas aprendizagens e novas materializações de sentidos.
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Ademais como resultado, percebemos que há também uma mudança na didática do professor quando este assume que
ensinar o conteúdo não se constitui apenas como tarefa de produção de informação que se coleta no material didático.
A fim de promover novas aprendizagens, precisa o professor também partir da condição de produção de uma dimensão
epistemológica promotora de uma imersão numa pesquisa, que tanto ajudará na consolidação de uma carreira
profissional, como assegurará ao professor André Ricardo o direito de continuar estudando e produzindo conhecimentos
na condição de um pesquisador.
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