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RESUMO 

 

O presente trabalho buscou explorar a importância dos Mapas Conceituais, como 
instrumento para contribuir no processo de ensino e aprendizagem. No decorrer dos 
estudos tornou-se necessário estudar a teoria da Aprendizagem Significativa 
desenvolvida por David Ausubel. Já o referencial teórico para explicar a função e a 
utilização dos Mapas Conceituais nos processo educativos foi baseado no trabalho 
de Moreira (1987). O estudo teve por objetivos: Conhecer o referencial teórico 
pertinente à utilização dos Mapas Conceituais, assim como a viabilidade de 
utilização desta ferramenta considerada capaz de promover uma Aprendizagem 
Significativa nos alunos; vivenciar uma experiência com a utilização dos Mapas 
Conceituais, junto a um grupo de alunos; observar as aulas na turma onde foram 
desenvolvidos os Mapas Conceituais; levantar os dados produzidos a partir de sua 
elaboração; realizar uma análise considerando as orientações, os critérios de 
avaliação, disponibilizados no decorrer dos trabalhos e a coerência com o conteúdo 
estudado. O estudo realizou-se por meio de leituras e pela observação a um grupo 
de alunos que utilizaram a construção do Mapa Conceitual como forma de 
aprofundar os conhecimentos teóricos em torno da metodologia para o Estágio, 
adotada no Curso. Com os resultados foi possível observar que o trabalho com 
Mapas Conceituais demonstrou ser uma alternativa interessante junto aos alunos, 
pelo envolvimento dos mesmos com o conteúdo, pela motivação na participação das 
atividades, pelo engajamento e persistência no trabalho em grupo. Principalmente 
pela evolução da construção do conhecimento em todos os momentos: desde a 
leitura, a classificação dos conceitos, a discussão nos grupos, a negociação da 
colocação dos conceitos nos mapas e o entendimento final que foi possível perceber 
na leitura dos Mapas. Por fim, que o professor deve ter domínio do conteúdo a ser 
explorado, conhecer a ferramenta e ter os procedimentos bem planejados, 
disponibilizar os materiais de estudo e de elaboração dos Mapas e acompanhar 
atentamente o envolvimento dos alunos em cada etapa. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho buscou mostrar a importância dos Mapas 

Conceituais, como instrumento para contribuir no processo de ensino e 

aprendizagem. Conforme concepções apresentadas por Ausubel; Novak; Hanesian 

(1983) percebe-se que sua utilização torna o processo mais eficiente, no sentido de 

estruturar o todo do conteúdo, para a partir dele, relacionar os conceitos que o 

compõem. 

O referencial teórico que fundamenta este trabalho foi baseado nos 

principais autores que se dedicam a estudar sobre as teorias da aprendizagem, 

particularmente aqueles que explicam a utilização do Mapa Conceitual. Sendo um 

dos instrumentos que favorecem a Aprendizagem Significativa, teoria desenvolvida 

por Ausubel (1968). 

Um dos principais motivos que levaram a  investigar sobre os mapas 

conceituais foi à tentativa de quebrar paradigmas e não permanecer na mesma 

linearidade, discutindo ferramentas comuns e estabelecidas nas instituições de 

ensino, nas quais me deparei em minha vida escolar.  

Segundo relatos de colegas de estudo e de professores no campo de 

estágio, as técnicas e estratégias de ensino, a cada dia, têm se demonstrado um 

tanto ineficientes, no sentido de promover uma aprendizagem com significados que 

possam mostrar traços de uma assimilação que seja duradoura. O que se tem visto 

na prática é um ensino tradicional de transmissão mecânica para memorização e 

reprodução do conhecimento. O que ocorre muitas vezes durante todo o Ensino 

Básico, assim como nos outros níveis de Ensino.  

Desenvolver este trabalho com os Mapas Conceituais teve por objetivo 

buscar no referencial teórico argumentos a favor da utilização desta ferramenta, 

como uma alternativa metodológica, capaz de promover uma Aprendizagem 

Significativa para os alunos.  

Desta forma, o mais indicado seria acompanhar a aplicação dessa 

ferramenta de ensino aprendizagem, junto a um grupo de alunos, para averiguar a 

funcionalidade desta prática educativa, no sentido de vivenciar a utilização desta e 

assim poder analisar: 
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Quais benefícios em termos de compreensão e retenção do conteúdo 

podem ser percebidos por meio da utilização dos Mapas Conceituais como uma 

ferramenta eficiente no processo de ensino e aprendizagem?  

Entretanto, considerando a realidade vivenciada no Ensino Superior, da 

turma investigada, surgiu o seguinte problema: 

Para o efetivo desenvolvimento das atividades com Mapas Conceituais, 

qual é a viabilidade percebida em relação aos recursos necessários para à utilização 

desta ferramenta, tais como: materiais escolares, espaço físico, tempo e até como 

se apresenta a motivação dos alunos? 

Filósofos e estudiosos sobre a educação no Brasil como Gasparin 

(2002) e Saviani (1983), ressaltam que as diretrizes curriculares apontam ações 

metodológicas para que o aluno supere o senso comum e chegue a uma 

Aprendizagem Significativa. No entanto, em nossas escolas, na prática parece 

prevalecer o pensamento do ensino tradicional que apresenta uma sequência rígida 

na maneira de abordar os assuntos, quando normalmente o conteúdo é selecionado, 

organizado e colocado como um produto pronto e acabado. 

Desta forma, foi entendida nesta ferramenta uma possibilidade de 

romper com o modelo tradicional. Os Mapas Conceituais são instrumentos que 

favorecem organizar e relacionar os conhecimentos já adquiridos, ou seja, permitem 

que o indivíduo desde a infância saiba organizá-los e expressá-lo na medida em que 

são construídos novos conhecimentos. Além de ser um recurso de trabalho flexível. 

A viabilidade em termos de recursos é outra razão, por se tratar de 

uma ferramenta que para sua aplicação é necessário apenas que o professor tenha 

um conhecimento aprofundado do assunto. Isso já faz parte de sua função e em 

relação ao custo para o desenvolvimento dos trabalhos, os mapas conceituais, 

podem ser construídos, utilizando apenas papel e lápis. 

Os mapas conceituais são desenvolvidos para identificar os conceitos 

armazenados na estrutura cognitiva de um sujeito e para estruturar e organizar 

conhecimentos. 

Diferentemente de outras ferramentas existentes, os mapas conceituais 

podem ser utilizados em qualquer disciplina e para qualquer nível de conhecimento 

e abstração que um sujeito possui. 
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No sentido de perceber como se aplica esta ferramenta na prática é 

que a pesquisa foi desenvolvida a partir de uma experiência vivenciada, junto a um 

grupo de alunos. A partir desta Introdução o presente trabalho está dividido nos 

capítulos apresentados a seguir: 

O Segundo Capítulo trata do referencial teórico que foi desenvolvido 

em três abordagens: A primeira esclarece o conceito, a finalidade e a aplicabilidade 

dos Mapas Conceituais, considerando sua relevância como ferramenta de ensino 

para promover uma Aprendizagem Significativa.  

A segunda abordagem apresenta o conceito de Aprendizagem 

Significativa, desenvolvido por Ausubel (1963) em sua teoria que indica a relevância 

e a necessidade do uso de estratégias pelo professor, que possibilitem ao aluno 

ultrapassar os limites da memorização. 

A terceira e última abordagem justifica a relevância de citar os estudos 

de Saviani (1983) e Gasparin (2002) no referencial teórico desta pesquisa. Isso 

ocorreu por duas razões, uma no sentido de que ambos, indicam em suas 

publicações a preocupação com a necessidade de promover junto aos alunos uma 

Aprendizagem Significativa, ou seja, a busca por ultrapassar os limites da 

reprodução. O outro motivo se dá pelo fato de que ao trabalhar com Mapas 

Conceituais, se torna necessário eleger um conteúdo do qual são relacionados 

conceitos, para o desenvolvimento das atividades. Então, para favorecer a 

compreensão da análise dos Mapas e dos Critérios de Avaliação, se torna 

indispensável o conhecimento do conteúdo eleito para os trabalhos. 

O terceiro Capítulo reforça a origem do problema e apresenta os 

objetivos: geral e específicos que norteiam este estudo.  

O quarto Capítulo esclarece os procedimentos metodológicos. 

O quinto Capítulo apresenta os Resultados alcançados durante todo o 

processo de desenvolvimento das atividades realizadas para construir os Mapas 

Conceituais, tanto na utilização como ferramenta de ensino e aprendizagem, quanto 

no segundo momento, quando foram construídos para avaliar o desempenho dos 

alunos. 

A última parte do trabalho trata das Considerações Finais, na qual são 

apontadas as limitações e potencialidades do trabalho com os Mapas Conceituais. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Mapas Conceituais 

 

Os Mapas Conceituais são desenvolvidos para nortear e 

instrumentalizar o que o indivíduo tem de conhecimento sobre um ou mais conceitos. 

Por meio deles o sujeito consegue transpor ou demonstrar suas ideias. 

A teoria a respeito dos Mapas Conceituais foi desenvolvida na década 

de 70 pelo pesquisador e navegador norte-americano Joseph Novak, com vistas à 

facilitar a administração, ao nível de Comando e Estado Maior, de uma companhia 

de navegação. Ele define Mapa Conceitual como uma ferramenta administrativa, que 

tem a finalidade de organizar e representar o conhecimento (NOVAK; CANAS, 

2008). 

A partir do estudo de Novak e Cañas (2008), o Mapa Conceitual, vem 

sendo aperfeiçoado, ultrapassando as características do conhecido organograma 

que em sua origem, tem a finalidade de representar a hierarquia dos serviços e 

cargos de uma Instituição. 

Para compreender o conceito que fundamenta a construção desta 

ferramenta, torna-se necessário primeiramente recorrer ao dicionário. Nele, a 

palavra “mapa” (MICHAELLIS, 1998, p. 1319) significa “algo que representa 

superfície plana [...] mapa informativo, que é ligado a um outro conjunto de dados; 

esquema demonstrativo; lista de itens de dados”. Já a palavra “conceito”, no sentido 

de conceitual, segundo o mesmo dicionário (1998, p.253) é indicada como “o que 

concebe ou entende; ideia; noção,expressão sintética, síntese. Na sociologia: termo 

que designa uma classe de fenômenos observados ou observáveis”. 

Para Novak (1988) “conceitos são representações de um objeto pelo 

pensamento, relativamente às suas características gerais, sendo expressos por 

palavras que os descrevem e particularizam”.  

Para Marco Antonio Moreira pesquisador brasileiro, que desenvolve 

estudos, em torno das teorias da aprendizagem, o Mapa é um recurso que favorece 

a aprendizagem de conceitos (MOREIRA, 1987, p. 7). O mesmo autor salienta que 

“o Mapa Conceitual exige por parte de quem o explicará e construirá muito 
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conhecimento e discernimento”, ou seja, quem construiu o Mapa Conceitual poderá 

externalizar seus conhecimentos. 

Sendo assim, é possível pensar nos Mapas Conceituais como 

diagramas que indicam relações entre conceitos hierárquicos. Esses diagramas 

podem ter uma, duas ou mais dimensões. Para Moreira (1987, p.107), “obviamente, 

mapas com mais dimensões permitiriam uma representação ainda melhor dessas 

relações e possibilitariam a inclusão de outros fatores que afetam a estrutura 

conceitual de uma disciplina”. Portanto, é possível supor que para o autor 

(MOREIRA, 1987, p. 7) o entendimento de dimensão está relacionado às ligações 

verticais, horizontais e ou diagonais estabelecidas entre os conceitos. Para o mesmo 

autor, os Mapas Conceituais com mais recursos de ligação e relações estabelecidas, 

permitem estruturar melhor as representações dos conceitos que foram aprendidos. 

A organização dos conceitos nas linhas horizontais ou verticais, as 

linhas e flechas, as frases de ligação, ou seja, a estrutura do Mapa Conceitual é 

estabelecida considerando o nível de abrangência e importância de cada informação 

para o sujeito que o constrói e, isso ocorre em relação ao seu próprio nível de 

conhecimento do conteúdo estudado. Sendo assim, quanto mais o sujeito se 

relaciona com determinado conhecimento, mais aprofundada será sua 

aprendizagem.  

Cada Mapa construído, provavelmente não será igual ao anterior, pois 

na medida em que o sujeito se apropria de seus conhecimentos sua percepção e 

compreensão para a construção dos Mapas Conceituais se aprimora.  

Segundo orientações extraídas dos textos de Moreira (2006, p.10) os 

Mapas Conceituais podem ser traçados para toda uma disciplina, para uma 

subdisciplina, para um tópico específico ou até mesmo para uma aula do dia. Com a 

finalidade de representar seus conceitos de superordenação, subordinação e a 

especificidade dos mesmos.  

Para construir um Mapa é necessário que o indivíduo tenha um 

conhecimento prévio, sobre o assunto ou conteúdo que está sendo estudado. No 

próximo momento o exercício é conhecer, selecionar e relacionar os conceitos 

considerados relevantes em meio ao que está sendo estudado. Para partir do todo, 

até chegar às partes mais específicas, os conceitos são organizados no sentido 

vertical partindo dos mais abrangentes para os conceitos mais específicos e na 
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horizontal, são relacionados os conceitos equivalentes. A última etapa de construção 

é interligar os conceitos, estabelecendo as frases de ligação. Desta forma, o estudo 

com o Mapa Conceitual, segundo Moreira (2006) pode promover uma a 

Aprendizagem Significativa.  

Segundo Despresbiteres e Tavares (2009, p. 98) “os Mapas 

Conceituais permitem identificar, com clareza, quais os conceitos prévios e os 

subordinados são necessários ao aprendizado de um conceito novo”, essa relação 

favorece o desenvolvimento de novas estratégias de ensino por parte do professor, 

assim permitindo com que a Didática e as avaliações de todo o contexto sejam 

analisados e de fato postos em prática. A mesma autora (2009) quando se ampara 

nos estudos de Ausubel (1968) afirma que se o indivíduo consegue fazer estas 

caracterizações e demais relações, ele passa a compreender os conceitos 

subsequentes, porque tal elaboração mental permite que ocorram novas 

associações, portanto para ela a autora (2009, p. 99) “o conhecimento vai 

progredindo e outros conceitos são incorporados”. 

A construção dos Mapas Conceituais tem muitas funções na área da 

Educação para Moreira (1987, p.114) “podem ser usados como instrumentos de 

ensino aprendizagem e ou avaliação”. 

A elaboração dos mapas conceituais é uma opção de trabalho que 

coincide com uma proposta pedagógica que tenha por objetivos analisar como o 

ensino vem sendo trabalhado e como a aprendizagem acontece de fato. Uma vez 

que exista a necessidade de modificar as estratégias de ensino e avaliação, para 

que então efetivamente o indivíduo retenha essa aprendizagem.  

Conforme Moreira e Buchweitz (1987, p. 45) quando se trata de 

avaliação por meio da utilização de Mapas Conceituais o objetivo maior é o de 

analisar os conhecimentos desenvolvidos pelo aluno em termos conceituais. Isto 

quer dizer segundo Moreira e Buchweitz (1987, p.45) “como ele estrutura, 

hierarquiza, diferencia, relaciona, discrimina e integra conceitos de uma determinada 

unidade de estudo, tópico, disciplina, etc”. 

Os mapas conceituais permitem ao professor analisar como e em qual 

estágio está o conhecimento do aluno e a maneira de como este último organiza os 

conceitos e conhecimentos adquiridos. 
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Moreira (1987, p.144) alerta para a necessidade do aprofundamento 

teórico necessário para o trabalho com os mapas, quando diz que, “contudo, 

contrariamente a textos e outros materiais instrucionais, mapas conceituais não 

dispensam explicações do professor”. Sendo assim, o mesmo autor afirma que tanto 

neste processo de construção como na elaboração torna-se essencial à participação 

ativa do professor, pois é ele que irá contribuir efetivamente para a aprendizagem do 

indivíduo. Na construção dos mapas, os alunos poderão interrelacionar os conceitos 

e organizá-los de forma que sejam convenientes e apropriados para melhor explicá-

los. 

Tal organização contribui até mesmo facilitando as construções e 

percepções cognitivas, permitindo que o sujeito amplie seus conhecimentos, de 

acordo com Moreira (1987, p.117):   

 

“[...] não existem regras fixas para a construção de Mapas 
Conceituais. Da mesma forma, não existe uma única maneira, 
ou a melhor maneira, de representar a matéria de ensino em 
um Mapa Conceitual. O importante é representá-la em um 
mapa que tenha sentido e que seja útil para o planejamento 
curricular”. [...] “outra possibilidade de uso dos Mapas 
Conceituais está na avaliação da aprendizagem. Avaliação não 
com o objetivo de testar conhecimento e dar uma nota ao 
aluno, a fim de classificá-lo de alguma maneira, mas no sentido 
de obter informações sobre o tipo de estrutura que o aluno vê 
para um dado conjunto de conceitos”. 

 

Conclui-se então que os Mapas Conceituais são instrumentos que 

permitem avaliar por meio da estrutura cognitiva o nível da aprendizagem do aluno e 

tem como objetivo principal contribuir para a formação intelectual do mesmo, e não 

deve ter cunho classificatório nem de dar “mérito” a um aluno. 

Moreira (1987, p.118) explica que:  

 

“Na avaliação através de Mapas Conceituais a principal ideia é 
a de avaliar o que o aluno sabe em termos conceituais, isto é, 
como ele estrutura, hierarquiza, diferencia, relaciona, 
discrimina, integra conceitos de uma determinada unidade de 
estudo, tópico, disciplina, etc. isto é, como o aluno sabe 
estruturar o que ele aprendeu para poder aplicar na construção 
do Mapa Conceitual”.  
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Sendo assim, Moreira (1987) sugere que a possibilidade de utilizar os 

Mapas Conceituais no processo avaliativo, por se tratar de uma ferramenta que 

envolve características que levam a descobrir como o sujeito reflete, sintetiza, 

sistematiza e problematiza determinadas situações nas quais ele se defronta. Os 

Mapas Conceituais podem ser considerados como instrumentos avaliativos 

formativos que podem contribuir para ampliar conceitos e conhecimentos do sujeito 

que desenvolve tal atividade.  

Na medida em que o indivíduo vai acumulando novos conceitos seus 

conhecimentos progridem são aprimorados. “Mapas Conceituais podem ser usados 

como instrumentos para representar a estrutura cognitiva do aprendiz, com a 

finalidade de proporcionar informações sobre a evolução da estrutura cognitiva dos 

mesmos” (MOREIRA, 1987, p. 118). 

Para construir os Mapas Conceituais não são necessários recursos 

tecnológicos, mas atualmente já é possível contar com um software, de livre acesso, 

o Cmap Tools, para utilização desta ferramenta com o objetivo estabelecer relações 

entre conceitos e assim aprimorar a aprendizagem. Em aula podem ser utilizados 

apenas materiais acessíveis às pessoas que pretendem ou precisam trabalhar com 

o Mapa Conceitual, tais como: papel, caneta ou lápis, régua e compasso. Além 

desses materiais é imprescindível que o indivíduo tenha conhecimentos precedentes 

antes de representar e explicitar os conceitos que serão apresentados. 

Reconhecendo a eficácia desta ferramenta que pode ser utilizada nos 

processos de ensino, aprendizagem e avaliação, alguns pesquisadores da 

atualidade se dedicaram a aprofundar seus conhecimentos quanto à utilização os 

dos Mapas Conceituais, são eles: Tavares (2007), Despresbiteres e Tavares (2009), 

Souza e Boruchovitch (2010), Moreira (2012). 

O tópico a seguir apresenta o conceito de Aprendizagem Significativa, 

desenvolvido por Ausubel (1968) em sua teoria que indica a relevância e a 

necessidade do uso pelo professor de estratégias que possibilitem ao aluno 

ultrapassar os limites da memorização. 
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2.2 Aprendizagem Significativa  

 

O objetivo deste tópico não é o de explorar ou promover um 

aprofundamento na Teoria da Aprendizagem Significativa, desenvolvida por Ausubel 

(1968, p. 58), pesquisador norte-americano especialista em psicologia educacional, 

mas se justifica no sentido de explicar a importância da utilização dos Mapas 

Conceituais como uma ferramenta que favorece o aprofundamento dos 

conhecimentos do aluno em relação a determinado conteúdo. Sendo assim, 

contribuindo com os processos de ensino e aprendizagem. 

O então chamado Mapa Conceitual foi originalmente baseado na teoria 

de David Ausubel (1968), porque segundo o mesmo autor, a Aprendizagem 

Significativa ocorre a partir do momento em que o sujeito relaciona um determinado 

conhecimento que está armazenado em sua estrutura cognitiva com outros 

conceitos que serão aprendidos. De acordo com Ausubel (1968) “a Aprendizagem 

Significativa é um processo por meio do qual uma nova informação relaciona-se com 

um aspecto especificamente relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo”. 

Ausubel (1968) considera que na medida em que o conhecimento 

prévio serve de base para a atribuição de significados à nova informação, ele 

também se modifica. A estrutura cognitiva está constantemente se reestruturando 

durante a Aprendizagem Significativa. O processo é dinâmico; o conhecimento vai 

sendo construído. Por isso, é possível dizer que o indivíduo vai desenvolvendo uma 

compreensão cada vez mais aprofundada do assunto. Ainda, segundo o mesmo 

autor, quando isso ocorre, por meio da interação entre os conceitos existentes, esse 

movimento favorece a diferenciação, a elaboração e a estabilidade da aprendizagem 

que pode então, ser caracterizada como significativa. 

No sentido de estabelecer um contraste com a Aprendizagem 

Significativa, Ausubel (1968), define a aprendizagem mecânica (ou automática) 

como sendo a aquela em que as novas informações são absorvidas pela pessoa 

com pouca ou nenhuma associação a conceitos relevantes existentes na estrutura 

cognitiva.  

Considerando os conhecimentos explorados e estudados para 

fundamentação da Teoria da Aprendizagem Significativa desenvolvida por Ausubel 
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(1968). Novak (1988) elaborou uma ferramenta para contribuir de forma prática com 

o processo de ensino aprendizagem. 

Citar os estudos de Saviani e Gasparin no referencial teórico desta 

pesquisa, se torna necessário por duas razões, uma no sentido de que ambos, 

indicam em suas publicações a preocupação com a necessidade de promover junto 

aos alunos uma Aprendizagem Significativa, ou seja, a busca por ultrapassar os 

limites da reprodução. O outro motivo se dá pelo fato de que ao trabalhar com 

Mapas Conceituais, se torna necessário eleger um conteúdo do qual são 

relacionados conceitos, para o desenvolvimento das atividades. Então, para 

favorecer a compreensão da análise dos Mapas e dos Critérios de Avaliação, se 

torna indispensável o conhecimento do conteúdo  que foi eleito para a realização 

dos trabalhos com os alunos participantes desta pesquisa. 

 

2.3 Gasparin: Uma Didática para a Pedagogia Histórico Crítica 

 

Com a finalidade de trazer argumentos a favor da utilização desta 

ferramenta, podem ser citados como embasamento Saviani (1997) que permite por 

meio de seu trabalho um entendimento sobre a Pedagogia Histórico Crítica e 

Gasparin (2002), que oferece uma proposta metodológica para esta tendência 

pedagógica, em relação a expectativa de trabalho escolar, encontramos amparo 

também nas diretrizes quando solicitam “ações metodológicas para que o aluno 

supere o senso comum”. Os autores apresentam a seguinte concepção pedagógica 

para o ensino dos conteúdos específicos: 

 

- a prática social se caracteriza como ponto de partida [...] de senso 
comum a respeito do conteúdo a ser trabalhado; 
- a problematização implica o momento para detectar e apontar as 
questões a serem resolvidas na prática social e, por consequência, 
estabelecer que conhecimentos necessários para a resolução destas 
questões e as exigências sociais de aplicação desses conteúdos. 

 

Gasparin (2002, p. 8), em sua obra “Uma Didática para a Pedagogia 

Histórico Crítica”, permite ao professor, que atua em escolas que possuem por 

princípio filosófico a Pedagogia Histórico-Crítica, uma possibilidade de desenvolver 

um trabalho que considere a teoria da dialética, a dialética como marco referencial 

para construção de sua proposta pedagógica. 
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Citar Saviani e Gasparin no referencial teórico deste estudo têm dupla 

importância tanto no sentido de ambos, em seus estudos, indicarem a preocupação 

com a Aprendizagem ser Significativa, no sentido de ultrapassar os limites da 

reprodução, quanto pelo fato de ter sido possível explorar a área dos estudos 

desenvolvidos por eles, na construção dos Mapas Conceituais, no trabalho 

realizado. 

Um aspecto importante do referêncial teórico que ampara este estudo, 

é a necessidade de trazer esclarecimentos quanto ao conteúdo abordado no 

desenvolvimento dos trabalhos de elaboração dos Mapas Conceituais, pelos alunos. 

Por isso é de suma importância a apresentação desta síntese explicativa sobre a 

metodologia de Gaparin (2002).  

Inspirado na Pedagogia Histórico Crítica, assim denominada por 

Demerval Saviani (1985), Gasparin (2002) desenvolveu uma metodologia de 

trabalho Didático, no sentido de promover uma Aprendizagem Significativa no aluno. 

 A metodologia está dividida em ciclos que se dividem em Prática Social 

Inicial,  Teorização e Prática Social Final.  

 A prática Social Inicial representa os conhecimentos e experiências já 

vivenciadas e percebidas pelos alunos e os professores; 

 A Problematização momento em que se propõe aos alunos uma 

reflexão em torno dos principais problemas percebidos a partir da prática social 

vivenciada; 

 A Instrumentalização trata das ações didático-pedagógicas, elaboradas 

e desenvolvidas pelos professores, no sentido de disponibilizar aos alunos, o maior 

número de recursos necessários para promover o estudo por eles;  

 Catarse ocorre demonstrando a nova forma de entender e 

compreender toda a problemática levantada em torno do assunto que 

posteriormente foi estudado e trabalhado a partir dos conhecimentos científicos 

disponibilizados aos alunos no momento da instrumentalização; 

Por fim, Gasparin (2002) explica a Prática Social Final, que representa 

a nova proposta de ação pedagógica a partir do novo conteúdo sistematizado. 
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3 PROBLEMA 

 

3.1 Origem do Problema 

 

Um dos principais motivos que levaram a buscar mais informações 

sobre os mapas conceituais foi à tentativa de quebrar paradigmas e não permanecer 

na mesma linearidade, discutindo ferramentas comuns. 

Para averiguar a funcionalidade de uma prática educativa, que  ofereça 

benefícios em termos de compreensão e retenção do conteúdo, neste caso os 

Mapas Conceituais foi importante vivenciar sua aplicação na prática. Entretanto no 

dia-a-dia escolar e na realidade vivenciada no Ensino Superior, da turma 

investigada, surge o seguinte problema: 

 

Para o efetivo desenvolvimento das atividades com Mapas Conceituais, 

qual é a viabilidade percebida em relação aos recursos necessários para à utilização 

desta ferramenta, tais como: materiais escolares, espaço físico, tempo e até como 

se apresenta a motivação dos alunos? 

  

3.2 Objetivo Geral 

 

Conhecer o referencial teórico pertinente à utilização dos Mapas 

Conceituais, assim como a viabilidade de utilização desta ferramenta considerada 

capaz de promover uma Aprendizagem Significativa nos alunos. 

 

3.3 Objetivos Específicos 
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Levantar o referencial teórico sobre os estudos com Aprendizagem 

Significativa e Mapas Conceituais; 

Aprofundar os conhecimentos sobre o conteúdo que seria utilizado 

para o Desenvolvimento dos Mapas Conceituais. A saber a metodologia 

desenvolvida por Gasparin para a Pedagogia Histórico Crítica; 

Vivenciar uma experiência com a utilização dos Mapas Conceituais, 

junto a um grupo de alunos; 

Observar as aulas na turma onde foram desenvolvidos os Mapas 

Conceituais; 

Levantar os dados produzidos a partir da elaboração dos Mapas 

Conceituais; 

Analisar os Mapas Conceituais, considerando as orientações, os 

critérios de avaliação disponibilizados no decorrer dos trabalhos e a coerência com o 

conteúdo estudado.  
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente estudo tem característica  qualitativa, cujos  dados foram 

obtidos a partir de um levantamento bibliográfico sobre o referencial teórico que 

sustenta a utilização dos “Mapas Conceituais”. Assim como, nos textos que relatam 

experiências de sua utilização em algumas áreas do conhecimento.   

Houve um trabalho de observação das etapas que envolveram a 

compreensão tanto do conteúdo trabalhado, quanto das orientações em relação a 

utilização da ferramenta e por fim a análise dos dados levantados, considerando os 

materiais disponibilizados em aula para os alunos (Anexo ).  

Os alunos participantes da pesquisa eram do Curso de graduação em 

Ciências Sociais, com habilitação em Licenciatura. As aulas aconteceram na 

Disciplina de Didática, que por apresentar uma ligação com o trabalho teórico 

prático, desenvolvido nos Estágios, tornou possível e favorável a esta proposta.  

O Curso em questão utiliza nos Estágio a metodologia desenvolvida 

por Gasparin, por se tratar de um trabalho direcionado à Pedagogia Histórico Crítica, 

princípio que vem a ser norteador para a respectiva formação.  

O Curso tem em sua grade curricular, em períodos anteriores a 

Didática, disciplinas de Metodologia do Ensino, que dão sustentação ao 

planejamento das aulas do Estágio. Por tanto, o conteúdo relacionado ao estudo de 

Gasparin é amplamente estudado pelos alunos do Curso. Isso favorece a aplicação 

da ferramenta do Mapa Conceitual, por atender a exigência de que o sujeito tenha 

um conhecimento preliminar sobre o assunto. 

As etapas desenvolvidas no trabalho constam do próximo item, deste 

estudo.  

 

4.1 Características dos participantes e das condições de trabalho 

 

O trabalho foi desenvolvido no mês de maio, no curso de Ciências 

Sociais foi trabalhada em três dias de quatro horas aula e que neste intervalo eles 

tiveram um intervalo de uma semana para leitura prévia do texto selecionado para o 

estudo. Participaram da atividade 34 alunos. As atividades aconteceram em etapas 

divididas em quatro semanas de aula, entre o início e a finalização. Neste período os 

alunos tiveram duas oportunidades de construção do mapa, a primeira em grupos de 
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seis alunos e na segunda em duplas. O objetivo foi de promover a participação ativa 

de todos os alunos tanto na relação com o conteúdo trabalhado, quanto com a 

construção do Mapa Conceitual. 

Durante o primeiro bimestre foram desenvolvidas atividades a respeito 

das Tendências Pedagógicas na Prática Escolar, com a abordagem de Libâneo 

(1985), em seu livro Democratização da Escola Pública. Neste período os alunos 

estudaram as características que marcaram o papel da escola, o conteúdo, o 

método, a relação professor X aluno, a aprendizagem e os pesquisadores que 

influenciaram cada uma das tendências.   

 No momento de trabalhar as técnicas de ensino necessárias para 

atender o perfil de aluno que se pretende formar na sociedade atual, buscou-se 

relacionar o conteúdo da disciplina, com as necessidades do Curso em questão. 

Considerando que o Colegiado do curso de Ciências Sociais, após alguns anos de 

estudos optou por orientar seus alunos e suas atividades tomando por 

fundamentação teórica os princípios da tendência Pedagógica Histórico Critica assim 

denominada por Saviani (1983). Nesta linha de trabalho adotou-a para a orientação 

em seus estágios a metodologia desenvolvida mais recente por Gasparin (2002),  

tornou-se interessante desenvolver junto aos alunos uma estratégia de ensino 

aprendizagem, que tivesse uma orientação crítico reflexiva 

Para desenvolver a atividade primeiramente foram abordadas 

explicações sobre o conceito e desenvolvimento dos mapas conceituais, no sentido 

de fortalecer a ideia de que A elaboração do Mapa Conceitual é uma estratégia de 

ensino e aprendizagem, interessante para promover a construção do conhecimento 

em torno de um assunto, considerando que  quanto maior for o número de relações 

estabelecidas entre os conceitos trabalhados no mapa melhor será a aprendizagem, 

a compreensão e a organização em torno dos conteúdos abordados. Esta 

ferramenta não havia sido trabalha até então com os alunos do Curso. 

No final deste trabalho encontram-se as orientações (Apêndice B) 

apresentadas aos alunos tanto para construção dos mapas conceituais, os critérios 

(Anexo A) para avaliação dos mesmos. Entretanto, as explicações apresentadas a 

seguir esclarecem as etapas estabelecidas para o desenvolvimento das aulas.  
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4.2 Descrição dos Procedimentos Didáticos  

 

O trabalho teve a duração de um mês, as atividades foram 

desenvolvidas em três dias de quatro horas aula e  neste período os alunos tiveram 

em uma das semanas todo o tempo da aula reservado para a leitura prévia do texto 

selecionado para o estudo. 

Para a construção do Mapa Conceitual e consequentemente para 

melhor compreensão da metodologia proposta por Gasparin (2002), o trabalho foi 

desenvolvido seguindo as etapas a seguir: 

1 Apresentação do que vem a ser mapas conceituais suas etapas de 

construção e vantagens de utilização, para alcançar níveis mais elaborados de 

conhecimento; 

2 Explicação quanto à escolha do tema, para o qual o mapa seria 

desenvolvido;  

3 As atividades a serem realizadas  pelos alunos, seguiram as etapas 

necessárias para a construção dos mapas:  

3.1 Escolha do texto base; 

3.2 Leitura individual do texto; 

3.3 Seleção das palavras desconhecidas; 

3.4 Busca pelo significado das palavras; 

3.5 Diferenciação entre significado e conceito das palavras; 

3.7 Seleção dos Conceitos contidos no texto; 

3.8 Divisão da turma em grupos de no máximo seis alunos; 

3.9 Escolha de dez conceitos para a construção do Mapa 

Conceitual; 

3.10 Organização dos conceitos nas linhas verticais e horizontais, 

conforme sua abrangência; 

3.11 Estabelecimento das linhas, setas e frases de ligação entre os 

conceitos; 

3.12 Formulação de exemplos. 

4 Apresentação dos Mapas para avaliação da compreensão da 

turma, em relação as explicações apresentadas. Tendo por base a ficha com os 

critérios de avaliação (Anexo no1); 



15 

5 Divisão da turma em duplas 

6 Reformulação dos mapas, tendo por base o texto; os conceitos 

escolhidos pela turma; as observações das avaliações e a retomada do conteúdo, 

realizada pela indicação do vídeo aula do professor Gasparin, disponível na 

Internet, no qual ele explica detalhadamente sua metodologia 

7 Avaliação final dos Mapas Conceituais, com feedback aos alunos, 

por escrito. 

7.1 Identificar os conceitos-chave do conteúdo que vai mapear; 

7.2 Listar os conceitos identificados e buscar compreender o 

significado de cada um deles; 

7.3 Limitar entre 6 e 10 o número de conceitos para a construção do 

mapa; 

7.4 Ordenar os conceitos, colocando os mais gerais, mais inclusivos, 

no topo do mapa e, gradualmente, vá agregando os demais até completar; 

7.5 Distribuir os conceitos nas dimensões vertical e horizontal; 

7.8 Conectar os conceitos com linhas e rotular essas linhas com 

uma ou mais palavras-chave que explicitem a relação entre os conceitos. Os 

conceitos e as palavras-chave devem formar uma proposição que expresse o 

significado da relação. 

 

4.2.1. Algumas Orientações Extras 

 

Evitar palavras que indiquem relações triviais entre os conceitos. 

Buscar relações horizontais e cruzadas. 

Exemplos podem ser agregados ao mapa, embaixo dos conceitos 

correspondentes. Em geral os exemplos ficam na parte inferior do mapa. 

Não há apenas uma maneira de traçar um mapa. A medida que muda 

sua compreensão sobre as relações entre os conceitos, ou a medida que a pessoa 

aprende, seu mapa também muda. Um Mapa Conceitual é algo dinâmico, refletindo 

a compreensão de quem o faz no momento em que o faz. 

Compartilhar o mapa com os colegas e examinar o mapa deles. 

Perguntar o que significam as relações, questionar a localização de certos conceitos, 

a inclusão de alguns que não lhe parecem importantes, a omissão de outros que 

você julga fundamentais.  
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O Mapa Conceitual é um bom instrumento para compartilhar, trocar e 

negociar significados. 
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5 RESULTADOS 

 

Durante todo o trabalho os alunos demonstraram uma atitude 

comprometida em relação às atividades sugeridas. Fizeram a leitura do texto 

proposto; selecionaram os conceitos (Apêndice A) e iniciaram a reflexão e discussão 

entre os integrantes dos grupos para a construção dos mapas. 

Todos os alunos participaram, colaboraram e demonstraram empenho 

e interesse pela realização dos trabalhos, desde a leitura do texto, a classificação 

dos conceitos mais abrangentes até a elaboração do Mapa Conceitual. 

Do texto lido os alunos selecionaram 99 (noventa e nove) palavras ou 

expressões, que em sua primeira impressão representavam conceitos ligados a 

Metodologia de Gasparin (2002). Ao buscar o significado das palavras foi possível 

para os alunos identificar que algumas delas são apenas termos utilizados para 

promover a compreensão do texto. Entretanto, outras reúnem em si, significados que 

representam as características que explicam a fundamentação teórica do trabalho, 

tais como: pedagogia, método, didática, histórico, crítica, prática, social, 

problematização, instrumentalização, senso crítico, catarse, síntese e outras que 

podem ser constadas nas imagens dos Mapas Conceituais elaborados pelos alunos 

e apresentados a seguir. 

O trabalho com os mapas aconteceu em dois momentos diferentes, 

buscando promover o maior número de relações possíveis entre os conceitos 

retirados do texto. 

No primeiro momento foram organizados 2 (dois) grupos de 5 (cinco) 

pessoas; 3 (três) grupos de 4 (quatro) pessoas; um grupo de 3 (três) pessoas, 

totalizando 25 alunos.  

No segundo momento a turma foi divida em duplas e seguiram as 

mesmas etapas para o desenvolvimento dos Mapas 

Para análise dos dados neste estudo foram trazidos dois exemplos de 

elaboração feita pelos alunos. Dois mapas quando estavam em um grupo maior e 

dois mapas quando estavam em duplas. 

Os alunos tiveram três horas aula, para desenvolver os mapas, 

contando com os materiais disponíveis. Demonstraram envolvimento e motivação 

durante a elaboração dos mapas, discutiram, apresentaram suas ideias e 
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negociaram a colocação de conceitos com os integrantes em cada grupo. Na quarta 

e última aula fizeram a apresentação e explicação dos primeiros Mapas elaborados. 

Neste momento é de suma importância a compreensão de que os 

Mapas Conceituais desenvolvidos pelos alunos, são analisados considerando com 

maior ênfase a referência aos critérios de avaliação e às próprias orientações 

fornecidas aos alunos, para construção dos Mapas Conceituais. 

 

5.1 Primeira Análise dos Mapas 

 

Como se pode observar este grupo apresentou nove conceitos: 

Catarse, Histórico-crítica, Instrumentalização, Pedagogia, Método, Prática Social 

Inicial, Problematização, Síntese e Senso crítico.  

 

Figura 1: Mapa 1 do Grupo A 

 

 

Fonte: material desenvolvido pelos alunos participantes 

 

Fizeram parte da construção deste mapa cinco alunos que 

chamaremos de A1; A2; A3; A4; A5. Os alunos participaram de todas as etapas do 

trabalho. 
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Considerando os Critérios de Avaliação explicados e disponibilizados 

também para nortear o trabalho dos alunos, foi possível perceber que no primeiro 

contato com a atividade de elaboração do Mapa o nível de atendimento aos critérios 

se deu da seguinte forma: 

Em relação às orientações para construção dos mapas, os alunos 

partiram dos conceitos mais abrangentes para os menos abrangentes registrando-os 

da esquerda para a direita, não atendendo o estabelecido em termos de linhas 

verticais e horizontais. Acabam cometendo muitos erros na disposição dos 

conceitos, mostrando lacunas de compreensão. Um exemplo foi que ao estabelecer 

a divisão das etapas propostas na Didática de Gasparin (2002) não mencionaram a 

etapa da Teorização e da Prática Social Final, relacionando os conceitos que 

expressam os ciclos propostos pelo autor, mas que estão contidos nestas etapas 

não mencionadas. 

Na relação entre os conceitos os alunos apresentaram muitas falhas ao 

estabelecer as conexões (setas) que seriam apropriadas, deixando inclusive de ligar 

os três conceitos aparentemente mais abrangentes ao restante do esquema. 

No primeiro contato dos alunos com a elaboração de Mapas 

Conceituais foi possível perceber uma dificuldade de produzir um material de fácil 

interpretação para o leitor. 

No segundo contato dos trabalhos e com a turma separa em duplas ao 

alunos A1 e A3, tiveram a seguinte evolução em relação ao desenvolvimento dos 

Mapas. 

Em um primeiro momento, já estabeleceram uma relação mais clara 

dos conceitos dos mais gerais, para os mais inclusivos e em linhas verticais e 

horizontais. 

Aplicaram os conceitos e terminologias de forma adequada. 

Estabeleceram melhores relações entre os conceitos e elaboraram um Mapa de fácil 

compreensão e interpretação. 
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Figura 2: Mapa 2 Grupo A 

 

Fonte: material desenvolvido pelos alunos participantes 

 

5.2 Segunda Análise dos Mapas 

 

A segunda Análise trata do Mapa desenvolvido pelos alunos que serão 

chamados de: B1; B2; B3; B4 e B5. Este segundo grupo apresentou em seu primeiro 

contato com a elaboração do Mapa as características descritas na sequencia deste 

parágrafo. 

Fizeram ligações verticais e horizontais entre os conceitos. 

Relacionaram os conceitos de forma mais abrangente para os menos inclusivos, 

assim percebe-se que neste quesito de orientação a compreensão de como se 

constrói um Mapa Conceitual foi atingida. 
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Figura 3: Mapa 1 do Grupo B 

 

Fonte: material desenvolvido pelos alunos participantes 

 

As ligações diretivas também foram correspondentes ao que se 

esperava em termos de coerência com o conteúdo. 

Os alunos utilizaram a hierarquia adequada para explicar o sentido do 

surgimento desta metodologia sua abrangência e finalidade. Escolheram e incluíram 

os conceitos que representam todos os ciclos mencionados por Gasparin (2002), na 

sequência coerente com a teoria. 

Estabeleceram corretamente a ligação recíproca e continua entre os 

ciclos descritos por Gasparin (2002) 

Em relação à habilidade para comunicar os conceitos por meio do 

Mapa Conceitual foi de fácil de compreensão e interpretação. 

No segundo momento, os alunos B1 e B3 formaram uma dupla e com a 

elaboração do novo Mapa foi possível perceber em termos de evolução na 

representação da aprendizagem dos alunos, que os conceitos mais abrangentes 

foram ampliados em termos explicativos e também de organização vertical. As 

frases de ligação também foram ampliadas e incluíram os exemplos próximos a cada 

ciclo de ensino aprendizagem, que o aluno percorre, no desenvolvimento da 

metodologia proposta por Gasparin (2002) Conforme pode ser percebido na figura 

do Mapa a seguir: 
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Figura 4. Mapa 2 Grupo B 

 

Fonte: material desenvolvido pelos alunos participantes 

 

O primeiro Mapa foi elaborado pelos grupos com a finalidade de 

promover um primeiro contato com esta ferramenta de estudo. Este teve como o 

objetivo o aperfeiçoamento do processo de ensino e aprendizagem, assim como 

uma melhor compreensão do conteúdo. Depois de trabalhar e concluir a construção 

dos Mapas em grupos maiores os alunos tiveram a oportunidade de avaliar todos os 

Mapas desenvolvidos pela turma, utilizando as fichas com os critérios de avaliação 

como referência. Depois da avaliação dos próprios alunos, quanto aos critérios de 

elaboração dos Mapas eles também verificaram a lógica quanto à organização dos 

conceitos e a compreensão do Conteúdo trabalhado. Finalizada esta etapa dos 

trabalhos foi sugerido aos alunos, uma nova leitura da Resenha produzida por 

Gasparin (2004) e ofertada a possibilidade de assistirem a aula do professor 

Gasparim por um site na Internet. Somente depois de todo este processo concluído 

foi que os alunos tiveram um segundo momento de construção dos Mapas 

Conceituais, neste momento em duplas e com a finalidade de avaliar o desempenho 

dos alunos, no que se refere ao aprofundamento e compreensão do conteúdo. 

 



23 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Considerando que o professor não pode prever como será o 

aprendizado de seus alunos, é preciso discutir dentro de perspectivas 

metodológicas, algumas possibilidades que promovam uma Aprendizagem 

Significativa para os alunos. 

O trabalho com Mapas Conceituais demonstrou ser uma alternativa 

interessante junto aos alunos, pelo envolvimento dos mesmos com o conteúdo, pela 

motivação na participação das atividades, pelo engajamento e persistência no 

trabalho em grupo. Principalmente pela evolução da construção do conhecimento 

em todos os momentos: desde a leitura, a classificação dos conceitos, a discussão 

nos grupos, a negociação da colocação dos conceitos nos mapas e o entendimento 

final que foi possível perceber na leitura dos Mapas.  

 Este estudo parece trazer elementos que demonstra que o trabalho 

com os Mapas Conceituais, quando os objetivos são atingidos, garantem alguns 

avanços na busca pela melhoria dos processos de ensino aprendizagem 

A grande preocupação do momento está voltada para a necessidade 

urgente do aprendizado na sua prática, viabilizando ações, para a melhoria do  

saber-fazer. 

Apesar dos bons resultados percebidos é possível que a certa 

resistência dos professores em utilizar ferramentas desta natureza junto aos alunos 

aconteça, pela demanda de tempo, organização e recursos diferenciados para 

motivar a participação dos alunos. Entretanto, a utilização de recursos variados fica 

a critério de cada professor, pois efetivamente são necessários papel e lápis.  

Vale ressaltar que em todo o processo de trabalho, o professor deve 

domínio do conteúdo a ser explorado, deve ter conhecer a ferramenta e ter os 

procedimentos bem planejados, disponibilizar os materiais de estudo e de 

elaboração dos Mapas e acompanhar atentamente o envolvimento dos alunos em 

cada etapa.  
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APÊNDICE A 

 

Conceitos: 

Pedagogia Histórico Crítica; Compreensão; Realidade; 

Educação brasileira; Alienação; Empírica; 

Cotidiano escolar; Barbárie; Objeto; 

Fundamentos epistemológicos; Movimento educacional brasileiro; Real aparente; 

Método dialético; Promoção humana; Abstrações; 

Histórico cultural Saviani; Senso comum; 

Didática; Sociedade; Ser histórico; 

Método; Pedagogias novas; Natural; 

Pratica docente; Tradicionais Relações com o mundo; 

Perspectiva; Tecnicista; Transformar a natureza; 

Ensino-aprendizagem; Saber sistematizado; Trabalho; 

Ensino de qualidade para todos; Reorganização do processo 

educativo; 

Desenvolvimento histórico 

humano; 

Introdução; Pratica social; Interação; 

Sucesso; Problematização; Vygotsky; 

Fracasso; Instrumentalização; Mediação; 

Superficialidade do conhecimento; Catarse; Funções superiores; 

Filosofia; Cultura acumulada; Sujeito; 

Discernir; Assimilação; Objeto; 

Teoria educacional; Sistematização lógica; Signos; 

Libertadora; Materialismo Humanidade; 

Movimentos sociais; Histórico dialético; Biológicos; 

Políticos; Marx; Internalização; 

Antropológicos; Visão de mundo; Domínio dos instrumentos; 

Transformação da pratica 

educativa; 

Práxis; Atividade externa e interna; 

Político pedagógico; Materialidade; Formação de conceitos; 

Escolanovista; Concreticidade; Desenvolvimento ascendente; 

Educador; Tese; Desenvolvimento crescente; 

Educando; Antítese; Reciprocidade; 

Organização do processo 

educativo; 

Síntese; Conceitos científicos; 

Condicionantes; Conceitos espontâneos; Desenvolvimento intelectual; 

Importância das metodologias de 

ensino; 

Z.D.P (Zona de Desenvolvimento 

Proximal); 

Educação transformadora; 
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APÊNDICE B 

 

Critérios Para a Construção do Mapa Conceitual 

 

1. Identificar os conceitos-chave do conteúdo que vai mapear; 

2. Listar os conceitos identificados e buscar compreender o significado de 

cada um deles; 

3. Limitar entre 6 e 10 o número de conceitos para a construção do mapa; 

4. Ordenar os conceitos, colocando os mais gerais, mais inclusivos, no 

topo do mapa e, gradualmente, vá agregando os demais até completar; 

5. Distribuir os conceitos nas dimensões vertical e horizontal; 

6. Conectar os conceitos com linhas e rotular essas linhas com uma ou 

mais palavras-chave que explicitem a relação entre os conceitos. Os 

conceitos e as palavras-chave devem formar uma proposição que 

expresse o significado da relação. 
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ANEXO 1 

 

Critérios para Avaliar o Mapa Conceitual  

CONCEITOS E TERMINOLOGIAS 

1. Mostra um entendimento do conceito e usa notação e terminologia adequadas. 

2. Comete alguns erros na terminologia empregada e mostra lacunas no entendimento 

do conceito ou princípio. 

3. Comete muitos erros na terminologia e mostra lacunas conceituais profundas. 

4. Não mostra nenhum conhecimento sobre o conceito tratado. 

CONHECIMENTO DAS RELAÇÕES ENTRE OS CONCEITOS 

1. Identifica todos os conceitos importantes e demonstra conhecimento das relações 

entre eles. 

2. Identifica importantes conceitos, mas realiza algumas relações não corretas. 

3. Realiza muitas conexões não corretas. 

4. Falha ao estabelecer as conexões apropriadas em qualquer conceito. 

HABILIDADE PARA COMUNICAR CONCEITOS POR MEIO DO MAPA CONCEITUAL 

1. Constrói o Mapa Conceitual apropriado e completo, incluindo exemplos, colocando 

os conceitos em hierarquias e conexões adequadas, e estabelecendo relações em 

todas as conexões, o que resulta em um mapa fácil de interpretar. 

2. Coloca a maioria dos conceitos em hierarquia adequada, estabelecendo relações, 

na maioria das vezes apropriadas, o que resulta em um mapa fácil de interpretar. 

3. Coloca poucos conceitos em hierarquia apropriada e usa poucas relações entre os 

conceitos, o que resulta em um mapa difícil de interpretar. 

4. Produz um resultado final que não representa um Mapa Conceitual. 

Fonte: DESPREBITERES, Lea. Diversificar é preciso: instrumentos e técnicas de 

avaliação e aprendizagem. São Paulo: Senac, 2009. 
 


