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Resumo: Os mapas conceituais são importantes ferramentas que trabalham a modelagem cognitiva 
relacionada com as concepções sistêmicas dentro da dinâmica de execução de pesquisas científicas, 
pois apoiam estudos da racionalidade humana e a capacidade para lidar com um grande número de 
variáveis. Sendo considerado um estruturador do conhecimento, o mapa conceitual permite mostrar 
como o conhecimento sobre determinado assunto pode estar organizado na estrutura cognitiva do 
pesquisador, o qual visualiza e analisa a profundidade existente e a extensão que pode atingir o tema 
a ser explorado na realidade envolvida. Durante as diversas fases da pesquisa científica, o contínuo ir 
e vir em reelaborações do mapa ancoram novas respostas à questão problema do pesquisador, 
facilitando a ressignificação da hipótese com maior confiabilidade. Tal ferramenta corrobora com a 
atualidade da ciência que concebe o Pensamento Sistêmico como uma das abordagens organizadas 
de inter-relações entre elementos, ações e indivíduos.  Nesse cenário, são necessárias novas maneiras 
de sistematizar a compreensão do pesquisador frente à complexidade da realidade e dos problemas 
advindos das transformações de indivíduos ou da coletividade pesquisada. O pesquisador que integra 
o pensamento sistêmico com a auto-gestão do conhecimento, através de mapas conceituais, avança 
nas concepções frequentemente mecanicistas dentro da ciência. Objetivos: Integrar conceitos 
existentes sobre pensamento sistêmico e mapa conceitual relacionando os mesmos com as 
experiências prévias dos participantes; Identificar a modelagem cognitiva como estratégia de avaliação 
processual durante a pesquisa científica por meio de métodos problematizadores na aprendizagem 
significativa; Construir Mapas Conceituais através do software CMapTools. Estratégia: Utilização de 
software CMapTools(Institute for Human & Machine Cognition - IHMC) que capacita os usuários a 
construir, navegar, compartilhar e criticar modelos de conhecimento representados como mapas 
conceituais.  Resultados esperados: Compartilhar experiências da construção do conhecimento 
científico relacionados ao pensamento sistêmico por meio do mapeamento cognitivo. 

Palavras-Chave: mapa conceitual, pensamento sistêmico, construção de significados, metodologia de 
pesquisa. 

Recursos Necessários: Sala com vídeo projetor, mesas e cadeiras, internet e computadores. 
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ESTRUTURA DO WORKSHOP 

Dinâmica de Apresentação – 10m 

Apresentação interpares dividindo o grupo através da distribuição de tarjetas de cores 
diferentes. 

Problematização do tema – 30m 

- Subdivisão dos participantes em 4 grupos; 

- Distribuição de 2 situação-problema dentro do contexto em pesquisa; 

- Participantes deverão identificar áreas e temas pertinentes a pesquisa em discussão 
para construção do mapa conceitual; 

- Juntar  os grupos que ficaram com a mesma situação-problema; 

- Discussão interna entre os dois grupos sobre diferença e semelhanças 

Teorização - 40m 

Apresentação dialogada junto aos participantes sobre os fundamentos do Mapa 
Conceitual (MC) é o Pensamento Sistêmico aplicados à pesquisa. 

Atividade Prática – 50m 

- Utilização da ferramenta CMap Tools nos computadores individuais para construção do 
MC; 

- A facilitadora manuseará um computador com projeção a todos os participantes dando 
as orientações básicas; 

- Com os temas e áreas discutidos inicialmente, cada participante construirá 01 MC; 

- A facilitadora orientará cada participante, nesse momento, percebendo o domínio 
cognitivo individual; 

- Apresentação de 4 MC construídos pelos participantes.  Um de cada subgrupo inicial. 

Aplicação em outros contextos e Discussão – 35m 

Abertura do grupo em plenária. 



Workshop 

 

A facilitadora abrirá discussão; junto aos participantes; sobre estratégias de avanço do 
pensamento sistêmico na pesquisa fazendo um MC avançado com todo o grupo visualizando 
e participando. 

Avaliação Final – 15m 

Será utilizado instrumento para avaliar os seguintes aspectos: Recursos, facilitadora, 
organização didática, utilidade prática do workshop e sugestões.Avaliação Final – 15m 


