
 

 

 

                                                                

 
 

A UTILIZAÇÃO DO RECURSO DIDÁTICO MAPA CONCEITUAL NO 
PROCESSO DE APRENDIZAGEM DE FÍSICA 3 EM UMA ESCOLA 

RESUMO 

A experiência a ser relatada se caracterizou em uma escola pública do Centro de Manaus, 
por meio do desenvolvimento de ações com cinco turmas do 3º ano do Ensino Médio que 
apresentavam dificuldades para compreender os assuntos
problemática enfrentada, nossa proposta, foi trabalhar com uma estratégia de 
utilizando o recurso didático “Mapa Conceitual”, para que os discentes que apresentavam 
dificuldades de aprendizagem dos conceitos,
eles só fazem uso do livro didático, durante as aulas da disciplina. Elaborar um mapa 
conceitual, possibilita ao discente s
organizá-los hierarquicamente, dis
elucidando a natureza dessa relação sempre em um trabalho que vai do particular ao 
coletivo, retornando ao individual. 
aprendizagem, assegurando a progressão continuada na apropriação do saber, neste 
sentido, a utilização do mapa conceitual possibilita a valorização do conhecimento prévio 
trazido pelos discentes, além de agregar novos conhecimentos conceituais aos já 
existentes. Antes da intervenção, observou
para compreender os conceitos da Eletrostática, em virtude desta dificuldade, percebemos a 
necessidade de utilizar outros recursos didáticos para facilitar a compreensão dos assuntos 
trabalhados com os discentes, assim utilizamos o mapa conceitual, para auxiliar no 
processo de aprendizagem e criar conexões entre os assuntos já estudados. Além disso, 
mostrávamos aos discentes que a Física não está ligada somente a fórmulas e cálculos, 
mas que esta, também pode ser relacionada aos conceitos e estes podem proporcionar uma 
conexão maior da Física com a realidade destes discentes. Inicialmente ministramos seis 
aulas sobre os conceitos iniciais da Eletrostática como: eletricidade; noção de ca
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A experiência a ser relatada se caracterizou em uma escola pública do Centro de Manaus, 
por meio do desenvolvimento de ações com cinco turmas do 3º ano do Ensino Médio que 
apresentavam dificuldades para compreender os assuntos da disciplina Física 3. Diante da 
problemática enfrentada, nossa proposta, foi trabalhar com uma estratégia de 
utilizando o recurso didático “Mapa Conceitual”, para que os discentes que apresentavam 
dificuldades de aprendizagem dos conceitos, pudessem adquirir conhecimentos, visto que 
eles só fazem uso do livro didático, durante as aulas da disciplina. Elaborar um mapa 
conceitual, possibilita ao discente selecionar os conceitos-chave, defini

los hierarquicamente, dispô-los em uma estrutura uni ou bidirecional, relacioná
elucidando a natureza dessa relação sempre em um trabalho que vai do particular ao 
coletivo, retornando ao individual. O objetivo deste projeto é facilitar o 

, assegurando a progressão continuada na apropriação do saber, neste 
sentido, a utilização do mapa conceitual possibilita a valorização do conhecimento prévio 
trazido pelos discentes, além de agregar novos conhecimentos conceituais aos já 

da intervenção, observou-se que os discentes, apresentavam dificuldades 
para compreender os conceitos da Eletrostática, em virtude desta dificuldade, percebemos a 
necessidade de utilizar outros recursos didáticos para facilitar a compreensão dos assuntos 
trabalhados com os discentes, assim utilizamos o mapa conceitual, para auxiliar no 
processo de aprendizagem e criar conexões entre os assuntos já estudados. Além disso, 
mostrávamos aos discentes que a Física não está ligada somente a fórmulas e cálculos, 

as que esta, também pode ser relacionada aos conceitos e estes podem proporcionar uma 
conexão maior da Física com a realidade destes discentes. Inicialmente ministramos seis 
aulas sobre os conceitos iniciais da Eletrostática como: eletricidade; noção de ca
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A experiência a ser relatada se caracterizou em uma escola pública do Centro de Manaus, 
por meio do desenvolvimento de ações com cinco turmas do 3º ano do Ensino Médio que 

da disciplina Física 3. Diante da 
problemática enfrentada, nossa proposta, foi trabalhar com uma estratégia de aprendizagem 
utilizando o recurso didático “Mapa Conceitual”, para que os discentes que apresentavam 

pudessem adquirir conhecimentos, visto que 
eles só fazem uso do livro didático, durante as aulas da disciplina. Elaborar um mapa 

chave, defini-los, discuti-los, 
los em uma estrutura uni ou bidirecional, relacioná-los, 

elucidando a natureza dessa relação sempre em um trabalho que vai do particular ao 
O objetivo deste projeto é facilitar o processo de 

, assegurando a progressão continuada na apropriação do saber, neste 
sentido, a utilização do mapa conceitual possibilita a valorização do conhecimento prévio 
trazido pelos discentes, além de agregar novos conhecimentos conceituais aos já 

se que os discentes, apresentavam dificuldades 
para compreender os conceitos da Eletrostática, em virtude desta dificuldade, percebemos a 
necessidade de utilizar outros recursos didáticos para facilitar a compreensão dos assuntos 
trabalhados com os discentes, assim utilizamos o mapa conceitual, para auxiliar no 
processo de aprendizagem e criar conexões entre os assuntos já estudados. Além disso, 
mostrávamos aos discentes que a Física não está ligada somente a fórmulas e cálculos, 

as que esta, também pode ser relacionada aos conceitos e estes podem proporcionar uma 
conexão maior da Física com a realidade destes discentes. Inicialmente ministramos seis 
aulas sobre os conceitos iniciais da Eletrostática como: eletricidade; noção de carga elétrica; 
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princípio de atração e repulsão; processos de eletrização; força elétrica e Lei de Coulomb. 
Ao final da abordagem teórica de cada conteúdo, construímos um mapa conceitual, que é a 
forma de representar os vários conceitos aprendidos em forma de diagramas hierárquicos, 
que indicam a relação entre os conceitos, para que os discentes pudessem perceber a 
conexão entre os conteúdos estudados. Depois que os discentes já estavam familiarizados 
com o mapa conceitual, isto porque já havíamos construído várias vezes durante as aulas, 
solicitamos aos discentes que elaborassem seu próprio mapa conceitual ou que fizessem 
em equipe, concedemos aos discentes a liberdade para escolher a forma como iriam 
trabalhar na elaboração dos mapas conceituais, visto que este trabalho tinha cunho 
avaliativo. Este projeto ainda se encontra em andamento, porém devido à suspensão das 
aulas presenciais por conta do surto do Covid-19 na cidade, a ideia é finalizá-lo no segundo 
semestre, após o retorno das aulas presenciais. Planejamos para esta segunda etapa, três 
aulas de revisão sobre os conteúdos da Eletrostática, posteriormente os discentes darão 
continuidade na elaboração de seus mapas conceituais, pois este trabalho foi proposto 
como uma das notas parciais da disciplina. Além de contribuir diretamente no processo de 
aprendizagem dos discentes, observamos que após a realização da primeira parte do 
projeto, nossas ações desencadearam nos discentes o hábito pela leitura dos assuntos que 
envolvem a Eletrostática, proporcionando alunos mais ativos durante as aulas, realizando 
muitos questionamentos, tendo suas dúvidas esclarecidas e ainda oferecendo a eles a 
relação dos conteúdos por meio do mapa conceitual construído. 
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