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Resumo. A evolução tecnológica vem promovendo profundas mudanças nos 

paradigmas da sociedade contemporânea e em especial na área da Educação. 

Um dos maiores desafios enfrentados pelos professores é realizar a 

transposição didática do conhecimento e de propor estratégias eficazes para o 

desenvolvimento e avaliação do processo de aprendizagem realizado pelos 

alunos nesse contexto. Este artigo apresenta as contribuições do uso de mapas 

conceituais e da ferramenta de autoria CMap-Tools como estratégias de 

ensino e aprendizagem na era digital. 
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Abstract. The technological evolution is leading to profound changes in the 

paradigms of contemporary society and especially in the area of Education. 

One of the biggest challenges facing teachers is to perform the didactic 

transposition of knowledge and propose effective strategies for the 

development and evaluation of the learning process conducted by the students 

in this context. This article presents the contributions of the use of concept 

maps and authoring tool CMap- Tools as strategies for teaching and learning 

on the digital era. 

Keywords: concept maps, meaningful learning, cyberculture. 

1. Introdução 

O crescimento e a sofisticação das tecnologias de rede exigem profissionais qualificados 

que compreendam o seu funcionamento e que se mantenham atualizados. Neste sentido, 

os cursos superiores inserem em seu currículo a disciplina de Rede de Computadores 

(RC) visando propiciar o aporte teórico/prático sobre os principais conceitos dessa área. 

O desenvolvimento dos temas tratados na disciplina estabelece um desafio para alunos e 

professores: o discente depara-se com um conteúdo extenso, complexo, que exige alto 

grau de abstração; ao professor cabe a tarefa de encontrar estratégias adequadas para 

realizar a transposição didática do conteúdo da disciplina (GRANDO 2000, p. 116-120).  

Conforme Castells (2000, p. 39-40) a revolução tecnológica determinou 

transformações profundas na sociedade contemporânea estabelecendo novos 

paradigmas para o acesso e difusão de informações. Estabelecer uma metodologia que 

auxilie os discentes organizar a grande quantidade de informações a qual estão expostos 
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é outro desafio inferido ao docente. Sabe-se que o aprendiz, imerso na cibercultura, 

necessita desenvolver uma metodologia que auxilie na sistematização dessas 

informações o que pode qualificar o seu processo de aprendizado. Nesse contexto, o 

presente estudo analisou as contribuições derivadas da adoção dos mapas conceituais 

como estratégia de organização e avaliação do processo de ensino e aprendizagem dos 

alunos da disciplina Rede de Computadores no segundo semestre de 2010. 

2. Contribuições teóricas 

Na construção de uma proposta pedagógica direcionada a disciplina de RC, buscou-se o 

aporte teórico nos trabalhos de Vygotsky, Ausubel e Novak, cujas pesquisas procuraram 

investigar as o processo de elaboração do conhecimento e suas implicações no processo 

de ensino-aprendizagem. 

Vygotsky reconhece que os processos de aprendizagem e desenvolvimento são 

distintos, porém inter-relacionados. Eles influenciam no desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores por meio de um processo mais complexo: do pensamento, das 

estruturas intelectuais e cognitivas. Nesse sentido, o autor afirma: “O aprendizado é 

mais do que a aquisição de capacidade para pensar; é a aquisição de muitas capacidades 

especializadas para pensar sobre várias coisas.” (VYGOTSKY, 1998, p. 108). Assim, o 

aprendizado permite elevar o nível de desenvolvimento do sujeito capacitando-o não 

somente para a realização das operações solicitadas para o aprendizado, mas o 

instrumentaliza para utilizar esses conhecimentos nas mais variadas situações. Segundo 

o autor o desenvolvimento do ser humano decorre das interações entre ele e seu 

contexto social, cultural e histórico. O processo de internalização do conhecimento 

implica em um processo dinâmico de elaboração de conceitos, desde os espontâneos, 

estabelecidos no cotidiano, aos científicos, adquiridos pelo sistema de instrução formal, 

(MOLL, 2002, p. 11).  

O autor considera a que a formação dos conceitos espontâneos, adquiridos de 

forma não consciente, é ascendente, pois são reelaborados pelos conhecimentos 

científicos. Estes, por sua vez, compreendem alto nível de abstração e formam 

movimentos descendentes, explicitando as relações estabelecidas com conceitos 

subordinados e supraordenados. Vygotsky explica as dimensões do desenvolvimento 

com o conceito de zona de desenvolvimento proximal (ZDP), que estabelece parâmetros 

para um “bom aprendizado” que, na visão do autor, é todo aquele processo leva o 

aprendiz a patamares mais elevados de desenvolvimento (VYGOTSKY, 1998, p. 109). 

A ZDP revela o desenvolvimento potencial, revelando o que o aprendiz já sabe e o que 

ele pode aprender com a ajuda de outras pessoas. Na mesma linha, Pozo (2002, p.255) 

ratifica que a ZDP permite ao docente planejar processos educativos com base nos 

conhecimentos prévios dos aprendizes e elevar o discente a um nível de conhecimento 

no qual “o aluno não tem as respostas, mas tem condições de fazer boas e férteis 

perguntas”. 

Ausubel voltou seus estudos para o espaço da sala de aula, elaborando propostas 

concretas para o cotidiano acadêmico. Na concepção do autor, a aprendizagem está 

diretamente relacionada com o sentido que o conhecimento faz para o sujeito. Desta 

forma, o aprendiz deve integrar o novo conhecimento com os conceitos preexistentes 

em sua estrutura cognitiva, que servem de ancoragem para o novo conhecimento 

(AUSUBEL 2003, p. 71-72). A aquisição de conhecimentos consiste na reelaboração, 
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generalização e especialização de conceitos/ideias, estabelecendo novos parâmetros 

para a aprendizagem. Assim, a aprendizagem consiste na ampliação da estrutura 

cognitiva com a incorporação de novas ideias. Se o sujeito conseguir estabelecer uma 

relação não arbitrária e substantiva do material de aprendizagem com sua estrutura 

cognitiva, estará aprendendo significativamente. Em caso contrário, o sujeito poderá 

desenvolver uma aprendizagem mecânica, que reporta a técnicas de memorização. 

Nessa modalidade, o novo conhecimento é armazenado de maneira arbitrária e literal na 

mente do indivíduo, que não consegue expressá-lo ou utilizá-lo de forma diferente da 

que aprendeu.  

A aprendizagem significativa, conforme Ausubel, tem início com expressões 

simbólicas potencialmente significativas que não têm significado real para o discente; 

quando essas interagem de forma não arbitrária e substantiva com sua estrutura 

cognitiva, produz-se internamente no sujeito o significado real ou psicológico do 

material com o qual ele entrou em contato (ARAGÃO, 1976, p 22-25). Se inicialmente, 

o sujeito utiliza a expressão “rede de computadores” para se referir ao objeto específico 

ao estabelecer a relação significativa desse objeto com sua estrutura cognitiva, o sujeito 

cria um significado psicológico, idiossincrático que permite o uso desta expressão em 

diferentes situações. Existe nos conceitos um significado potencial que, ao estabelecer 

uma relação significativa com a estrutura cognitiva, passam a ter um significado real ou 

psicológico para o sujeito.  

Pozo assinala que, assim como Vygotsky, Ausubel valoriza o processo de 

instrução formal necessário para o desenvolvimento organizado da estrutura cognitiva 

do aprendiz (1994, p. 210) e admite as influências da cultura ao afirmar que a 

aprendizagem significativa é o caminho pelo qual as pessoas assimilam a cultura que as 

rodeia (1994, p. 215). Suas ideias também dialogam com as de Vygotsky, no sentido de 

que ambos atribuem aos conhecimentos prévios do aprendiz o pressuposto para definir 

os rumos de uma nova aprendizagem; ambos se preocupam com a instrução do sujeito 

preconizando processos de aprendizagem que o levem a novos níveis de 

desenvolvimento ou a aprender significativamente (AGUILAR, 2008).  

Vygotsky afirma que os conceitos científicos estão organizados em sistemas 

complexos de inter-relações que são mediados pelo aprendizado escolar. A aquisição de 

novos conhecimentos implica a sua inserção nesse sistema, o que demanda uma atitude 

de consciência e controle deliberado do discente, que domina a sua relação com outros 

conceitos já presentes em sua estrutura psicológica. Para o autor, os conceitos são 

generalizações que permitem o estabelecimento de relações de subordinação, 

supraordenação e equivalências.  Na disciplina Redes de Computadores esses processos 

ocorrem, por exemplo, quando o discente apreende os conceitos de “fibra-ótica” e 

“cabos UTP” e, posteriormente, passa a subordiná-los ao conceito de “meios de 

transmissão de dados”. Para Vygotsky, a existência de um sistema é a principal 

diferença psicológica entre os conhecimentos científicos e os cotidianos. O 

estabelecimento de um sistema de conceitos remete o aprendiz para níveis mais 

elevados de desenvolvimento.  

Ausubel compartilha a ideia do sistema de conceitos e em sua teoria procurou 

descrever os processos que ocorrem quando o aprendiz depara-se com um novo 

conhecimento. Para o autor a forma como esses elementos são organizados pode 

resultar em uma aprendizagem superordenada ou subordinada. Na aprendizagem 
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superordenada, um novo conceito ou proposição mais abrangente passa a subordinar 

uma estrutura de conhecimento já existente. Por sua vez, na aprendizagem subordinada 

um novo conceito ou proposição relaciona-se com conceitos ou proposições mais 

inclusivas.  

O autor pontua dois processos significativos na constituição da estrutura 

cognitiva do sujeito: diferenciação progressiva e reconciliação integrativa. Na 

diferenciação progressiva: os conceitos prévios, ao interagir com novos conhecimentos, 

ressignificam-se e  gradativamente se alteram, tornando-se cada vez mais elaborados e 

passíveis de novas interações; A reconciliação integrativa compreende a relação entre 

ideias, conceitos ou proposições já existentes na estrutura cognitiva, permitindo novos 

significados e  combinações (AUSUBEL, 2003, p. 166-171).  

A identificação desses dois processos está relacionada à preocupação de Ausubel 

com a apresentação do novo conhecimento para o aprendiz. Para o autor, um material de 

aprendizagem ou uma aula potencialmente significativa não garante uma aprendizagem 

significativa se o aprendiz não possui determinadas ideias que lhe serviriam de âncora 

para o novo conteúdo. Segundo o autor, a programação de matérias deverá seguir uma 

série hierárquica em ordem crescente de inclusão, refletindo a forma como a estrutura 

cognitiva do aprendiz deverá se organizar. Assim como o aluno deve ser capaz de 

identificar as similaridades entre conceitos por meio da diferenciação progressiva, ele 

deve ser capaz de identificar as suas diferenças. A própria estrutura curricular dos 

diversos níveis educativos ratifica essa ideia ao propor a especialização progressiva das 

áreas de aprendizagem. Nessa perspectiva, a prática pedagógica deve permitir a 

reconciliação dos conhecimentos que anteriormente o aprendiz concebia separadamente. 

Esses processos de diferenciação e integração são muito mais complexos do que a 

simples repetição, pois demandam do discente a capacidade de estabelecer relações. 

(POZO, 2002, p. 213). A ideia da diferenciação progressiva do conhecimento é 

pressuposto aceito teoricamente por diversos autores, principalmente por Vygotsky. 

Segundo Pozo (1994, p. 220), esse processo assemelha-se aos movimentos descendentes 

realizados pelos conhecimentos científicos descritos na teoria histórico-cultural.  

Novak desenvolveu seus estudos sobre a aprendizagem buscando estratégias 

para a representação do conhecimento e suas implicações. Com base a teoria de 

Ausubel, Novak e D.B. Godwin desenvolveram um modelo para representar o 

conhecimento concebido com a mesma lógica do mapa geográfico, os mapas 

conceituais. Essa estratégia permite elaborar uma representação gráfica sobre 

determinado domínio de conhecimento, exibindo e tornando explícitas as relações 

existentes entre os conceitos que o compõem (NOVAK; CAÑAS, 2008).  

Os mapas conceituais são compostos por representações de conceitos 

interligados por linhas conectivas nas quais encontram-se as palavras ou frases de 

ligações entre os conceitos, compondo proposições. Nos mapas, os conceitos são 

organizados hierarquicamente alocando o mais abrangente dos conceitos no topo do 

mapa e os conceitos mais específicos são ordenados hierarquicamente abaixo desse. A 

organização do mapa também permite o estabelecimento de ligações cruzadas (cross-

links), que representam relações entre conceitos dispostos em regiões diferentes. Os 

mapas conceituais, segundo Novak, potencializam a aprendizagem significativa pois 

permitem ao aprendiz refletir sobre o seu próprio processo de conhecimento.  
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De acordo com Levy (1993, p.40), compreende-se e retém-se melhor 

informações organizadas de acordo com relações espaciais, pois refletem a forma como 

a memória humana organiza os conhecimentos. Na visão de Amoretti (2001), os mapas 

conceituais se mostram como uma ferramenta importante para a aprendizagem 

significativa, pois delegam ao aluno, progressivamente, a autonomia na aquisição de 

novos conhecimentos, relacionando-os diretamente às estruturas de conhecimento 

prévio. Para a autora, a elaboração de um mapa conceitual implica em aprender a 

relacionar conceitos e identificar suas diferenças e similaridades.  

Novak (2004) afirma que os mapas conceituais associados às potencialidades da 

tecnologia da informação, podem estabelecer um novo patamar para o processo 

educativo.  O autor aponta para o uso do Cmap-Tools como instrumento para elaborar e 

compartilhar mapas conceituais e estimular a construção coletiva do conhecimento. Este 

software permite desde a criação de mapas conceituais pequenos até a elaboração de 

modelos de conhecimento (knowledge models) que consistem em agrupamento 

interrelacionado de mapas que descrevem determinado domínio de conhecimento. 

3. Mapas conceituais como estratégia de avaliação 

As teorias destes autores estabeleceram os alicerces para o desenvolvimento de uma 

proposta pedagógica para a disciplina RC, a qual incluiu-se os mapas conceituais como 

estratégia de organização e avaliação do aprendizado dos discentes. Seguindo as 

recomendações de Vygotsky e Ausubel estabeleceu-se a reorganização do conteúdo da 

disciplina de forma a permitir que os alunos possam relacioná-los com seus 

conhecimentos prévios. Dessa forma adotou-se a abordagem de top-down proposta por 

Kurose e Ross (2006, p.16) na qual inicia-se o detalhamento do conteúdos a partir de 

serviços de rede da camada de aplicação da arquitetura TCP/IP. Conforme os autores, 

essa abordagem desperta maior interesse do discente, pois permite relacionar os 

conteúdos da disciplina com suas atividades cotidianas. Por exemplo, muitos alunos 

inicialmente não compreendem em detalhes o funcionamento do protocolo HTTP, 

entretanto já podem ter entrado em contato com suas funcionalidades ao acessar 

rotineiramente sites na web. A partir desse ponto estabelece-se o aprofundamento do 

estudo e a investigação das demais funcionalidades das camadas das arquiteturas de 

rede. 

Além da reorganização do conteúdo propôs-se o uso de mapas conceituais como 

estratégia de avaliação do processo de aprendizagem dos discentes. Dessa forma, à 

medida que os conteúdos fossem avançando, em termos de arquitetura, o aluno deveria 

elaborar no Cmap-Tools um mapa conceitual sobre o tema e encaminhá-lo ao professor. 

Consultando livremente o material de apoio, os alunos foram progressivamente 

elaborando o seu modelo de conhecimento sobre todo o conteúdo da disciplina. Essa 

metodologia permitiu evidenciar os processos de diferenciação progressiva e 

reconciliação integrativa realizados pelos discentes na medida em que os mesmos se 

familiarizavam com o conteúdo da disciplina. Assim foi possível observar a evolução 

dos alunos durante esse processo assim como elaborar estratégias para auxiliar os 

alunos que apresentaram dificuldades. Segundo Novak (2004) O trabalho com mapas 

pode revelar ao professor os diferentes estágios de compreensão dos alunos acerca do 

conteúdo e revelar indícios sua zona de desenvolvimento proximal recurso fundamental 

para nortear a ação do professor. 
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Um aspecto importante observado nos trabalhos realizados pelos alunos foi a 

exploração das características hipertextuais dos mapas conceituais. As versões mais 

recentes do CMap-Tools permitem que sejam associadas aos conceitos outras formas de 

representação do conhecimento tais como vídeos, imagens, paginas web entre outros 

(Figura 1). Segundo Santaella (2004, p.38) o hipertexto permite a realização de um 

processo único e original de construção do conhecimento disponibilizando inúmeras e 

ilimitadas possibilidades de conexões. Lévy (1996, p.39) considera o espaço virtual uma 

fonte de possibilidades de acesso a diferentes áreas e níveis de conhecimento na qual é 

possível explorar diferentes caminhos. Segundo o autor (1993, p. 154) o uso destes 

recursos é acima de tudo uma manifestação cultural que reflete as formas sociais de 

produção do conhecimento no mundo contemporâneo, fortemente potencializado pelo 

uso das tecnologias intelectuais.  

Dessa forma os mapas conceituais permitiram não somente representar as 

relações entre conceitos, mas também desvelar as conexões estabelecidas pelo mesmo 

com diversas formas de representação do conhecimento compartilhadas na rede mundial 

de computadores. 

 

Figura 1. Uso dos recursos hipertextuais do CMap-Tools.  

O trabalho com os mapas também permitiu avaliar os trabalhos realizados em 

grupo. Foi solicitado a turma a elaboração coletiva de um mapa conceitual sobre o tema 

“camada de enlace do modelo TCP/IP” (Figura 2). Após a explanação sobre o conteúdo 

e divulgação de um mapa de referência elaborado pelo professor em um dos servidores 

mapas do IHMC disponíveis na internet, foi realizada a divisão dos alunos da turma em 

pequenos grupos responsáveis por desenvolver um dos seguintes assuntos: 

“características da camada de enlace”, “protocolo ethernet” e “codificação de dados”, 

que estavam representados no mapa inicial. Os alunos elaboraram mapas conceituais 

que, concluídos, foram postados no servidor de mapas remoto e relacionado com o 

mapa elaborado pelo professor.  

O fato do mapa estar disponível na internet facilitou e motivou o trabalho em 

grupo. As colaborações dos componentes dos grupos foram potencializadas pelo pronto 
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acesso as informações disponibilizadas na rede, assim como possibilitou aos alunos 

maior autonomia na realização da tarefa. Na sequência solicitou-se a elaboração de um 

mapa individual sem consulta sobre o mesmo assunto. Perceberam-se nos mapas 

elaborados a presença e o estabelecimento de relações entre conceitos presentes no 

conjunto dos trabalhos elaborados anteriormente, o que fornece indícios de que o 

trabalho coletivo auxiliou os alunos no seu processo de aprendizado. Segundo Morin 

(2002, p.47-48) conhecimento é construído a partir de um dialogo permanente com o 

mundo em uma relação ética e solidária. Levy (1999, p. 130-131) compreende esse 

processo de construção de conhecimento constitui a inteligência coletiva no 

ciberespaço.  

 

 

Figura 2. Construção coletiva do um mapa conceitual  sobre o tema “camada 
de enlace do modelo TCP/IP”. 

Com base no exposto, foi possível observar que na medida em que os mapas 

conceituais permitem a elaboração e o compartilhamento de modelos de conhecimento, 

torna-se possivel estabelecer uma alternativa que permita um melhor uso dos recursos 

disponibilizados pelas tecnologias da informação. No que tange aos trabalhos em grupo 

o uso dos mapas conceituais contribuiu para organizar as pesquisas realizadas pelos 

discentes assim como proporcionou a troca mais qualificada de ideias.  

4. Considerações finais 

Nesta pesquisa buscou-se avaliar as contribuições que os mapas conceituais trariam 

como estratégia de ensino-aprendizagem na disciplina Redes de Computadores. O 

trabalho com mapas permitiu revelar ao professor os diferentes estágios de compreensão 

dos alunos acerca do conteúdo, o que poderá fundamentar a prática docente. A 

elaboração sistemática dos mesmos contribuiu para acompanhar individualmente o 

processo de aprendizado dos alunos assim como diagnosticar as dificuldades relativas à 

apreensão do conteúdo o que oportunizou propor novas estratégias para qualificar o 

processo de ensino-aprendizagem.  
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O uso da ferramenta de autoria Cmap-Tools na elaboração dos mapas qualificou 

sua elaboração e potencializou a colaboração na produção dos mesmos, permitindo aos 

alunos criarem mapas ricos em representações do conhecimento.  Imagens, vídeos e 

hiperlinks puderam ser associados aos conceitos representados nos mapas, associando 

as contribuições de outras pessoas a sua própria produção.  

Dessa forma, verificou-se que os alunos compartilhavam nos seus mapas 

representações preexistentes de modelos mentais inseridos no contexto por ele 

elaborado. Assim, o aluno realizava mais do que o compartilhamento de hiperlinks: 

compartilha representações sua estrutura cognitiva. Além disso, o trabalho com mapas 

conceituais possibilitou aos alunos refletir sobre o seu próprio processo de 

conhecimento, permitindo organizar e estruturar a grande quantidade de informações 

que são disponibilizadas na rede mundial de computadores. 
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