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RESUMO
Este trabalho teve como objetivo mostrar a importância da constru-
ção dos mapas conceituais no ambiente escolar, destacando algumas 
observações e procedimentos metodológicos que envolvem essa prá-
tica pedagógica. Tratou-se de uma pesquisa bibliográfica que teve 
como suporte teórico central Novak (2010), Moreira (2012), Lima 
(2004) acerca dessa temática no ensino. Constatou-se que o mapa 
conceitual deve ser introduzido no planejamento escolar com ob-
jetivo e meta bem estabelecidos, de forma estratégica, para que essa 
ferramenta didática não perca suas efetivas potencialidades. Dessa 
forma, os mapas conceituais devem ser encarados como uma alter-
nativa pedagógica dentre outras que existem para atingir contribui-
ções favoráveis à aprendizagem dos estudantes, proporcionando-
lhes o desenvolvimento de uma melhor comunicação, linguagem, 
autonomia e reflexão. Outro ponto interessante seria a contribuição 
de Senge (2006) acerca dos modelos mentais com enfoque estratégi-
co para as organizações que visam alcançar um padrão de qualidade 
e daí efetivar um mapa conceitual como suporte na arquitetura das 
informações produzidas no meio escolar. 
Palavras-chave: Mapa Conceitual. Aprendizagem. Ensino.
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ABSTRACT
This study aimed to show the importance of conceptual maps’ 
construction at the school environment, highlighting some 
observations and methodological procedures involving this 
pedagogical practice. This bibliographical research had Novak 
(2010), Moreira (2012), Lima (2004) as the central theoretical 
support for educational issue. Concept maps should have well 
established objective and goal, ie, strategically set in order to 
insert them in the school planning and ensure the real potential 
of this educational tool. Thus, concept maps make themselves 
an educational alternative to achieve favorable contributions to 
student’s learning, providing them the development of better 
communication, language, autonomy and reflection. Another 
interesting point is Senge’s (2006) contribution for mental mod-
els with a strategic approach to organizations that aim to achieve 
a quality standard, seen as a possibility to carry out conceptual 
maps as support to the information’s architecture produced in 
schools.
Key-words: Concept Map. Learning. Teaching.
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1 Introdução

Os mapas conceituais são um recurso metodológico que 
pode ser aplicado no ambiente escolar para gerar construção de 
conhecimento. Suas estruturas hierárquicas, que podem ser ela-
boradas de maneira manual ou computacional, expressam um 
conjunto de conceitos organizados, permitindo que os educado-
res analisem, nas estruturas cognitivas dos alunos, os conheci-
mentos prévios, as abstrações, as reconfigurações de ideias e a 
autonomia.

Dessa forma, o professor, ao introduzir essa ferramenta 
didática, deve fazer da sua ação pedagógica uma articulação dos 
conceitos teóricos expressos pelos estudantes com a introdução 
de novos conhecimentos, ou seja, verificar aquilo que o aluno 
conhece com o que ele virá a aprender nos conteúdos curricu-
lares de ensino, proporcionando-lhes uma forma mediadora e 
facilitadora na busca de construção de saberes. 

Para atingir o propósito, a fim de apresentar as potencia-
lidades que os mapas conceituais possuem no ensino, o trabalho 
se fundamentou numa pesquisa bibliográfica que consiste em 
reunir autores que abordam contribuições importantes nessa te-
mática. Dentre eles, Moreira (1999, p.9-10), que chama atenção 
acerca dos fenômenos de ensino, aprendizagem, currículo, ava-
liação e contexto sociocultural, segundo Novak.

2 Procedimentos metodológicos

O artigo trata de uma pesquisa bibliográfica que aborda o 
uso dos mapas conceituais como uma possibilidade metodológi-
ca para o ensino e aprendizagem no ambiente escolar, buscando 
destacar algumas orientações e procedimentos que os professores 
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podem introduzir durante a prática pedagógica. Severino (2007) 
destaca que a pesquisa bibliográfica é: 

aquela que se realiza a partir do registro disponível, decor-
rente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como 
livros, artigos, teses etc. Utiliza-se de dados ou de categorias te-
óricas já trabalhados por outros pesquisadores e devidamente 
registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas a serem pes-
quisados. O pesquisador trabalha a partir das contribuições dos 
autores dos estudos analíticos constantes dos textos. (SEVERI-
NO, 2007, p. 122).

Isto para mostrar que os mapas conceituais são uma im-
portante ferramenta ou instrumento didático que estimula a 
construção do conhecimento, possibilitando que o docente rea-
lize mediações e intervenções necessárias com os alunos duran-
te o ensino, permitindo reflexões sobre determinados conceitos 
através de palavras-geradoras que, em si, trazem sentidos e sig-
nificados diversos. 

Dessa forma, o processo de ensino-aprendizagem, em 
meio aos fenômenos que acontecem em sala de aula, teria um di-
recionamento e se firmaria um planejamento estratégico contex-
tualizado/coerente com a realidade inserida e os conteúdos em si 
teriam algum sentido àquele que aprende – o aluno/estudante. 
Assim, a aprendizagem ganharia uma forma mais elaborada e 
significativa durante o desenvolvimento cognitivo do indivíduo, 
que tem como enfoque o que Davenport (1998) e Dias (2010) 
chamam de Arquitetura Informacional, uma das categorias que 
devem ser trabalhadas nos espaços pedagógicos ou institucionais 
aliadas à cultura, à tecnologia, à política, à avaliação, à estratégia 
e à equipe informacional.
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3 Resultados e discussões 

Os Mapas Conceituais foram elaborados pelo educador 
americano Josep Novak, em 1972, e seus colaboradores da Uni-
versidade de Cornell nos Estados Unidos, onde ele conduziu 
um programa tomando como base, a princípio, os resultados das 
transcrições de entrevistas feitas com as crianças de seis a oito 
anos, buscando compreender as transformações cognitivas que 
se desenvolviam no processo de assimilação da aprendizagem. 
Conforme afirmam Novak e Canãs (2010):

Os mapas conceituais foram desenvolvidos em 1972, den-
tro do programa de pesquisa realizado por Novak na Universi-
dade de Cornell, no qual ele buscou acompanhar e entender as 
mudanças na maneira como as crianças compreendiam a ciência. 
Ao longo desse estudo, os pesquisadores entrevistaram um gran-
de número de crianças e tiveram dificuldade em identificar mu-
danças específicas na compreensão de conceitos científicos por 
parte delas apenas examinando entrevistas transcritas. (NOVAK 
e CANÃS, 2010, p.10).

Dessa forma, o método de transcrição tornou-se limita-
do e desapropriado para a realidade encontrada, principalmente 
por não conseguir compreender nas crianças a forma como ocor-
riam: a assimilação dos conhecimentos adquiridos, a construção 
dos saberes e as estruturas cognitivas que desenvolviam durante 
o processo de ensino e aprendizagem. Tal caso pode ser verifica-
do nos escritos de Novak (2010):

During the early 1970s our research program struggled 
with the problem of making records of what children 
know about a domain of knowledge before and after in-
struction. We tried every conceivable form of paper and 
pencil test and found that these poorly represented the 
children’s knowledge. Interviewing children on how or 



1003

COMUNICAÇÃO ORAL – EIXO 3
AVALIAÇÃO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NO ENSINO MÉDIO
ISBN: 978-85-8126-090-7

VI CONGRESSO INTERNACIONAL EM AVALIAÇÃO EDUCACIONAL
AVALIAÇÃO: VEREDAS E EXPERIÊNCIAS EDUCACIONAIS

why they selected their answers showed that many chose 
the right answer for the wrong reasons and most knew 
either more or less about the subject than the test ques-
tion answers indicated. We moved to the use almost ex-
clusively of interviews patterned after the work of Jean 
Piaget (Pines, Novak, Posner, & Vankirk, 1978), but then 
we were faced with numerous audiotapes or typed tran-
scripts of these tapes. It was exceedingly difficult to an-
alyze these records and find patterns or regularities that 
could help us understand how and why children were 
learning or failing to learn the new subject matter. (NO-
VAK, 2010, p.32). 

Diante dessa circunstância, os pesquisadores, analisando 
e estudando a teoria cognitiva do psicólogo norte-americano, 
David Ausubel, para a aprendizagem significativa, buscou a so-
lução para tal empreitada criando a ideia dos mapas conceituais. 
Conforme aponta Novak (2010): 

Working from Ausubel’s (1963, 1968) theory of mean-
ingful learning, we decided to examine interview tran-
scripts for concept words and propositions given by the 
students, for these would indicate prior knowledge and 
post instruction knowledge. After trying several ways 
to organize the concept words and propositions, our re-
search group came up with the idea of concept mapping. 
(NOVAK, 2010, p.32).

Assim, Moreira (2012) afirma que mapas conceituais são 
diagramas organizados e estruturados de modo a expor o conhe-
cimento, classificando-os, muitas vezes, de maneira hierárquica 
(geral para o particular), conforme a compreensão cognitiva do 
idealizador, permitindo estabelecer relações de ideias representa-
das por conceitos chaves e proposições, indicando-as ou por meio 
de setas para dar um sentido de orientação ou linhas para fixar 
palavras. São aplicados para facilitar a aprendizagem dos conteú-
dos abordados. Nessa perspectiva, Moreira (2012) destaca: 



VI CONGRESSO INTERNACIONAL EM AVALIAÇÃO EDUCACIONAL
AVALIAÇÃO: VEREDAS E EXPERIÊNCIAS EDUCACIONAIS

1004
ISBN: 978-85-

1004

 ORGANIZADORES
RAIMUNDO HÉLIO LEITE • ANTÔNIA BRUNA DA SILVA

FILIPE DE MENEZES JESUINO • WIRLA RISANY LIMA CARVALHO

O importante é que o mapa seja um instrumento capaz de 
evidenciar significados atribuídos a conceitos e relações en-
tre conceitos no contexto de um corpo de conhecimentos, 
de uma disciplina, de uma matéria de ensino. Por exemplo, 
se o indivíduo que faz um mapa, seja ele, digamos, profes-
sor ou aluno, une dois conceitos, através de uma linha, ele 
deve ser capaz de explicar o significado da relação que vê 
entre esses conceitos. (MOREIRA, 2012, p.2).

Lima (2004, p.137-138), por sua vez, mostra que os mapas 
conceituas podem ser representados, classificados e elaborados 
através de quatro tipos estruturais. São eles: 1) Mapa em formato 
de Teia de Aranha – o conceito central é fixado no centro do 
mapa e é irradiado para fora do mesmo; 2) Mapa em formato de 
Fluxograma – organiza os conceitos de forma linear; 3) Mapa 
em formato Hierárquico – o conceito mais importante localiza-
se na parte superior ou inferior e os conceitos secundários vão 
sendo atribuídos em ordem sequencial de relevância; 4) Mapa 
em formato Conceitual – semelhante ao fluxograma, com a pos-
sibilidade de entrada e saída de conceitos. Conforme descreve a 
seguir o quadro 1:

Quadro1 – Classificação Estrutural de Mapas Conceituais 
Estrutura em Teia Estrutura 

de Fluxograma
Estrutura 

Hierárquica
Estrutura

Conceitual

Fonte: Lima, 2004.
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Todos esses quatro mapas conceituais buscam estabelecer 
regularidades e hierarquia dos assuntos abordados. Sua cons-
trução física bidimensional (no plano) inicia-se, através de um 
conceito geral que expressa, de maneira ampla, o assunto tra-
tado, em seguida, aplica-se palavra de ligação que complete o 
sentido amplo do que se procura, e, por fim, buscam-se conceitos 
específicos que tragam sentido para o conceito geral. Além dis-
so, podem ser colocados exemplos e figuras que caracterizam os 
conceitos estipulados. Tudo isso deve apresentar uma harmonia 
dentro da lógica mental de quem o faz, permitindo descrever e 
dar significado em relação aos conceitos que foram expressos, tal 
como defendem os autores do construtivismo, dentre eles Piaget 
e Vigotsky, em relação aos estágios do desenvolvimento cogni-
tivo; Galahue e Go Tani, em relação aos estágios de desenvolvi-
mento motor que dão suporte à abordagem desenvolvimentista 
para o ensino da educação física; coletivo de autores que discute 
e apresenta, em relação à sistematização do conhecimento em ci-
clos na educação básica em relação aos conteúdos da educação fí-
sica, por exemplo. Conforme exemplifica a descrição da figura 1.

Figura 1 – Exemplificação da estrutura do Mapa Conceitual

Fonte: Própria, 2015.
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Lima (2004) mostra que esses tipos de mapas conceituais 
estruturados apresentam diversos fins, podendo ser construídos: 

(a) para gerar ideias por meio do processo de brain stor-
ming (tempestade de idéias), a partir do qual são feitas 
uma compilação e análise das informações e o estabe-
lecimento de relacionamentos para formação de outros 
conceitos; (b) para desenhar uma estrutura complexa de 
maneira mais amigável, facilitando a estruturação de tex-
tos, documentos, hipertextos/hipermídia e sites da Web; 
(c) para estruturar e comunicar ideias, com a apresenta-
ção de informações na forma gráfica; (d) para auxiliar no 
processo de aprendizagem, explicitando graficamente a 
integração de conhecimentos novos e antigos, por meio 
de comparação de conhecimentos já existentes com no-
vos conhecimentos que vão sendo agregados a um deter-
minado domínio do conhecimento, e (e) para auxiliar 
o entendimento ou diagnosticar uma má compreensão: 
através da forma gráfica é possível detectar e comparar 
ideias antagônicas. (LIMA, 2004, p.140).

Essa construção, no ambiente escolar, permite que o in-
divíduo seja estimulado a todo o momento, refletindo durante o 
processo de ensino e aprendizagem, expressando conceitos que 
sejam relevantes em sua percepção mental, seguindo uma sequ-
ência organizada, estruturada, e cronológica dos fatos aborda-
dos, ou seja, do mais geral (conceito gerador) para os específicos 
(ramificação do conceito gerador). Com essa estrutura o educa-
dor encontra uma práxis diagnóstica e formativa e ancora com 
sentido às categorias de Davenport (1998) e Dias (2010) no am-
biente informacional, tomando um ensino-aprendizagem que 
desenvolva competências e habilidades significativas no educan-
do. No exemplo da figura 2, abaixo, temos um mapa conceitual 
que ilustra esse tipo de procedimento no estudo de Equação do 
Segundo Grau, em se tratando do ensino de matemática.
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Figura 2 – Mapa conceitual sobre Equação do Segundo Grau

Fonte: Própria, 2015.

Assim, Martins, Linhares e Reis (2009) oferecem uma or-
denação desses tipos de procedimentos sequenciais que os profes-
sores podem executar no ambiente escolar para estimular a apren-
dizagem dos alunos por meio da criação de mapas conceituais, 
tomando como referência as ideias de Novak e Gowin. São elas: 

i. Inicialmente os alunos são incentivados a identificar 
alguns conceitos gerais e outros específicos relacionados 
a um texto, conteúdo ou experimento escolhido pelo pro-
fessor;
ii. Os conceitos principais poderão ser listados com a par-
ticipação dos alunos e transferidos para o quadro;
iii. De posse de uma lista de conceitos, providencia-se o 
rearranjo conceitual ordenado de cima para baixo, isto é, 
da maior à menor generalidade e inclusividade;
iv. A partir desse rearranjo, monta-se o mapa com os con-
ceitos ordenados e com a ajuda dos alunos organizam-se 
as ligações;
v. Ao final da elaboração do mapa, pode-se sugerir a pos-
sibilidade de se refazer o mapa a fim de melhorar sua 
compreensão;
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vi. Uma possível pontuação pode ser atribuída ao mapa 
elaborado conjuntamente, baseada nos valores sugeridos 
por Novak (1981);
vii. Após essa exemplificação realizada em conjunto, po-
de-se sugerir que os alunos elaborem seus próprios ma-
pas conceituais;
viii. Deve-se programar o tempo para que cada aluno 
apresente seu mapa para o restante da turma. (MAR-
TINS, LINHARES E REIS, 2009, p.7).

Todos esses procedimentos didáticos podem ser realizados 
e executados por uma pessoa de maneira manual (figura 3) ou 
por meio do uso de tecnologias digitais que permitem a constru-
ção dos mapas conceituas. E, para além disso, o conhecimento 
dos conteúdos didáticos devem existir para o professor, que não 
poderá abrir mão da fase diagnóstica do ensino-aprendizagem, 
que também deve se apropriar de técnicas diversas (por exemplo, 
as múltiplas linguagens) para que as palavras-geradoras existen-
tes nos mapas tenham sentido/significado para o educando. No 
que tange às novas tecnologias, O CMap Tools, por exemplo, é 
um software gratuito que promove/oportuniza esse tipo de ela-
boração/pensamento, conforme verifica-se na figura 4. Esse sof-
tware foi desenvolvido pelo Institute for Human Machine Cognition 
(IHMC), na Florida, com orientações do diretor Dr. Alberto J. 
Cañas para essa finalidade. 

Nesse sentido, os mapas conceituais, quando já estrutu-
rados e elaborados, apresentam grandes potencialidades para 
construção do conhecimento humano. Lima (2004, p.140) afir-
ma que suas vantagens são: 1) definir uma ideia central; 2) apre-
sentar um sentido para a interpretação dos fatos que sucederão 
em cada ideia; 3) facilitar a compreensão das ideias das palavras 
geradoras e suas ramificações; 4) apresentar uma visão do todo 
numa mesma página; 5) revisar o estudo para tornar mais fácil; 



1009

COMUNICAÇÃO ORAL – EIXO 3
AVALIAÇÃO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NO ENSINO MÉDIO
ISBN: 978-85-8126-090-7

VI CONGRESSO INTERNACIONAL EM AVALIAÇÃO EDUCACIONAL
AVALIAÇÃO: VEREDAS E EXPERIÊNCIAS EDUCACIONAIS

6) possibilitar a introdução de novas informações sem perder 
a essência do mapa; 7) proporcionar que as informações sejam 
interpretadas e analisadas de maneira distintas pelos usuários; 
8) facilitar e compreender conhecimentos abstratos; 9) possibi-
litar verificar falhas e contradições, permitindo que haja uma 
reelaboração. 

Figura 3 – Mapa conceitual feita de maneira manual

Fonte: Própria, 2015.
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Figura 4 – Mapa conceitual utilizando o software CMap Tools

Fonte: Própria, 2015.

Entretanto, Moreira, (1979); Moreira e Buchweitz, (1993, 
p.144) advertem que suas desvantagens são: 1) se o mapa concei-
tual não trouxer significado para o aluno, o mesmo poderá in-
terpretá-lo somente como algo para ser memorizado; 2) o mapa 
conceitual pode ser visto como algo complexo ou confuso, difi-
cultando a aprendizagem do estudante, dependendo da maneira 
como é estruturado, ou seja, é necessária a intervenção de um 
educador para mediar e orientar o discente; 3) o professor não 
deve entregar somente prontos e acabados as estruturas do mapa 
conceitual, pois as habilidades dos alunos poderão ser prejudica-
das, ou seja, o intuito do mapa é permitir que os alunos possam 
construir e expressar suas ideias e saberes e o professor, por sua 
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vez, identificará as deficiências dos educandos e, assim, fazer as 
intervenções pedagógicas necessárias.

No entanto, tanto as vantagens como as desvantagens que 
se desenvolvem na construção dos mapas conceituais aparecerão 
no processo de ensino e aprendizagem, à medida que a prática 
do professor irá se processar no espaço escolar, ou seja, o do-
cente deve refletir sobre com que finalidade ele quer empregar 
instrumento didático em sala de aula, deixando claros os objeti-
vos gerais e específicos no planejamento escolar para que as ver-
dadeiras potencialidades desse recurso não sejam prejudicadas. 
Atentar-se, pois, para essa estrutura metodológica ancorada nos 
autores citados, é mais uma sugestão para potencializar a cons-
trução do conhecimento e tratar o processo de ensino-aprendi-
zagem de forma mais verdadeira, isto é, afetiva (Luckesi, 2003).

4 Considerações finais

Através dos resultados da pesquisa, foi possível concluir 
que o mapa conceitual é um importante instrumento metodoló-
gico que os professores podem utilizar para a ação didática em 
sala de aula, atrelada ao suporte teórico trabalhado, contribuin-
do significativamente para o processo evolutivo do estudante/
professor, pois desenvolve habilidades como: a reflexão, a auto-
nomia e a construção dos saberes em sala de aula. O feedback é 
extremamente significativo.

Assim, os mapas conceituais permitem que os estudantes 
expressem suas abstrações e conhecimentos adquiridos no am-
biente escolar, possibilitando que os professores identifiquem as 
dificuldades e fragilidades que ocorrem durante o ensino e apren-
dizagem, propiciando possíveis intervenções necessárias para o 
desenvolvimento dos estudantes. No entanto, para que o profes-
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sor trabalhe os mapas, é necessário que realmente conheça e do-
mine os conteúdos trabalhados. Não adianta estimular a criação 
de um mapa conceitual sobre doenças sexualmente transmissí-
veis e conversar com os alunos sobre tal temática se o professor 
“não conhece de fato” ou “não estudou sobre o assunto”. 
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