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RESUMO 
 
 Este trabalho tem como objetivo apresentar uma aplicação do Cmap Tools como ferramenta 
tecnológica auxiliar no estudo de conteúdos da matemática básica, por meio da construção de mapas 
conceituais digitais, possibilitando o uso dessa tecnologia no processo de ensino aprendizagem. Mapas 
conceituais permitem que sejam estruturadas conexões de forma simples e objetiva entre conceitos, 
apontando que as interações entre o conhecimento prévio e o conhecimento novo se transformem em 
aprendizagem significativa (AUSUBEL, 2003). Mapas conceituais expõem conexões entre os conceitos 
estabelecidos através de proposições (NOVAK; CANÂS, 2010), e para que isso seja feito, torna-se 
necessário que o mapeador realmente tenha atingido conhecimento expressivo sobre o conteúdo que 
deseja mapear. Destaca-se neste trabalho, a investigação realizada pelo grupo de estudos, formado por 
acadêmicos do curso de Matemática-Licenciatura, bolsistas do PIBID, participantes do Projeto de Pesquisa 
“A formação em grupos de estudos e pesquisa: outras formas de pensar e ser professor de matemática na 
contemporaneidade”. O software Cmap Tools foi utilizado na pesquisa realizada, para elaboração de mapas 
conceituais durante um estudo sobre Matemática Financeira, com o intuito de aprofundar os conhecimentos 
dos integrantes do grupo de estudo sobre este conteúdo da matemática básica. Durante o processo de 
construção de mapas conceituais, os acadêmicos elaboraram um primeiro mapa, no qual explicitaram 
incialmente seus conhecimentos prévios acerca da Matemática Financeira, para em seguida, depois de 
estudo e aprofundamento do tema, criarem novos mapas, considerando sempre o aprimoramento do mapa 
anterior, até chegarem a um mapa final. A versão final do mapa foi constituída de vários conceitos e 
proposições válidas, que os mapeadores consideraram importantes para responder à questão focal do 
mapa, enunciada por: “O que você entende sobre a Matemática Financeira?”.  Através desse processo de 
estudo e elaboração de mapas conceituais, foi possível notar com a utilização da ferramenta Cmap Tools, 
que o desempenho na construção de mapas é bastante dinâmico, proporcionando agilidade na manipulação 
e edição dos atributos durante a criação dos mapeamentos, bem como, auxiliando na organização do 
conhecimento. Desse modo, ratificam-se as conexões sobre o tema estudado pelo grupo, assim como o 
sucesso com o uso da ferramenta.  
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