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Resumo 

 

Investigamos o uso dos mapas conceituais que promoveram integração de conteúdos, facilitando a 
aprendizagem, por meio da ancoragem dos novos conhecimentos, na estrutura cognitiva 
preexistente do aprendiz. Convergiu de um estudo consubstanciado na prática, permitindo 
entendimento das bases teóricas fomentadoras de sua aplicação, embasada pelo aprendizado das 
regras de construção, elaboração e aplicação do recurso, em estratégias diferenciadas de 
aplicabilidade dos Mapas Conceituais. Adotou-se como estratégia o estudo de caso associado a uma 
observação participante desenvolvida tendo como sujeitos, licenciandos de Ciências Biológicas do 
CEDERJ/UFRJ do Polo de Volta Redonda/RJ. Organizamos um conjunto prático que possibilitou 
sua utilização como ferramenta pedagógica geradora da aprendizagem significativa. Verificamos 
que a construção dos mapas conceituais promove desenvolvimento da capacidade de expressão 
escrita do aluno, seja por meio da elaboração de textos a partir de um mapa conceitual, e/ou pela 
busca por palavras-chave existentes em um texto,para construir um mapa. Constatamos que esta 
ferramenta é capaz de inserir no processo ensino-aprendizagem novos desafios e motivação para a 
construção do conhecimento, possibilitando participação ativa,propiciando interação e situações 
dinâmicas de aprendizagem.  

Palavras-chave: aprendizagem significativa, construção de significados, estratégias pedagógicas, 
estrutura cognitiva, mapas conceituais. 
 

Abstract 
 

We investigated the use of conceptual maps that have promoted the integration of contents, 
facilitating learning, through the anchorage of new knowledge in the cognitive structure preexisting 
apprentice. A study has converged consubstantiated in practice, allowing understanding of 
theoretical bases fueling their application, motivated by the learning of the rules of construction, 
drafting and implementation of the appeal, in differentiated strategies of applicability of conceptual 
Maps. It was adopted as a strategy the case study associated with a participant observation 
undertaken with the subject, undergraduate Biological Sciences CEDERJ/UFRJ Polo Volta 
Redonda / RJ.We organized a practical set that enabled its use as a tpedagogical tool generating 
meaningful learning. We verified that the construction of conceptual maps promotes development 
of the written expression of the student, whether through writing texts from a conceptual map, 
and/or the search for existing keywords in a text, to build a map. We note that this tool is able to 
insert in the teaching-learning process new challenges and motivation for the construction of 
knowledge, allowing active participation, propitiating interaction and dynamic situations of 
learning. 

Keywords: meaningful learning, constructing meaning, teaching strategies, cognitive structure, 
conceptual maps. 
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1. Introdução 
Durante nossa prática profissional como educadores, por diversas vezes nos deparamos com 

diferentes dúvidas e dificuldades relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem e, 
frequentemente, buscamos recursos capazes de tornar o ensino uma prática pedagógica apta a gerar 
uma aprendizagem significativa e prazerosa para nossos alunos.  

Nesta busca por técnicas eficazes para a construção de uma aprendizagem significativa, nos 
defrontamos com diferentes recursos e, entre eles, encontramos o mapeamento conceitual, cuja 
aplicação em nossa prática cotidiana, permitiu verificar que tal ferramenta pedagógica pode ser 
vivenciada em diferentes realidades educacionais, ao mesmo tempo em que inserem no processo 
ensino-aprendizagem, novos desafios e motivação para a construção do conhecimento. 

Enquanto experimentávamos uma estratégia utilizando o mapeamento com nossos alunos e 
víamos seus resultados, percebíamos sua pouca utilização nas salas de aula embora fosse um 
recurso passível das mais variadas aplicações. E, nos perguntamos, por que uma ferramenta com 
tantas possibilidades de aplicação gerava, entre os professores, tanto receio para sua utilização? 

De modo geral, a principal dificuldade, como colocado em Maffra (2011, p.10) é"a 
necessidade de procurar em muitas fontes diferentes as informações pertinentes ao uso do recurso e 
suas abordagens teóricas" e também, o fato de que,como esclarece a autora, 

 
a criação de estratégias específicas de aplicação dos mapas em sala de aula demandava um 
tempo que os professores não possuíam devido ao trabalho excessivo, o que igualmente 
dificultava o desenvolver das habilidades necessárias para a aplicação do recurso em suas 
aulas. (MAFFRA, 2011, p.10) 
 

A partir das constatações efetuadas ao longo de nossa atuação como educadores, 
percebemos que embora exista ampla literatura a respeito da Teoria de Aprendizagem Significativa 
e sobre os mapas conceituais, como estratégia facilitadora de tal aprendizagem, persistia uma lacuna 
que prejudicava sua utilização de forma mais ampla. 

Em 2010 realizamos uma "ampla revisão bibliográfica a respeito das bases teóricas e 
metodológicas existentes por trás da criação e utilização dos mapas conceituais" (MAFFRA, 2010), 
seguida de uma pesquisa prática em torno das possibilidades de utilização desta ferramenta, 
realizada durante a efetivação de um Mestrado Profissional. 

Esta pesquisa convergiu do estudo consubstanciado na prática, que permitiu o entendimento 
das bases teóricas que fomentaram a criação dos mapas conceituais e, sua aplicação, embasada 
através do aprendizado das regras de construção, elaboração e aplicação do recurso. 

Trabalhamos efetivamente com a ferramenta, de modo a clarificar as possibilidades de 
aplicação dela em sala de aula, como recurso facilitador do processo cognitivo. Compilamos em um 
único documento as informações sobre a temática,  

propiciando além do embasamento teórico, um conjunto de estratégias de utilização deste 
recurso de modo a viabilizar diferentes abordagens capazes de efetivar a aplicação de 
propostas educacionais com o uso dos mapas conceituais como ferramenta potencialmente 
facilitadora de sua atividade pedagógica. (MAFFRA, 2011.) 

Analisando os variados estudos efetuados por autores renomados, verificamos que os mapas 
conceituais são apresentados como uma ferramenta pedagógica e apontados como “método 
instigante e motivador” (MAFFRA, 2010, p.1) da aprendizagem significativa capaz de “vencer a 
linearidade e a fragmentação curriculares que historicamente têm caracterizado nossos currículos 
escolares e os programas das disciplinas” (WALDHELM, 2004, s.p).  
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Por meio da investigação realizada, aplicamos, analisamos e desenvolvemos "estratégias 
diferenciadas de aplicabilidade dos mapas conceituais de modo a organizar um conjunto prático de 
recursos capazes de possibilitar sua utilização como uma ferramenta pedagógica geradora da 
aprendizagem significativa" (MAFFRA, 2011) e,são estas estratégias, devidamente testadas, que 
apresentamos de forma mais aprofundada neste artigo. 
 
 
2. Aprendizagem Significativa - Referenciais Teóricos Norteadores para o Uso dos Mapas 
Conceituais 

Uma vez que o uso dos mapas conceituais apresenta como eixo norteador a Teoria da 
Aprendizagem Significativa, vamos expressar, por meio de um mapa conceitual,uma visualização 
integrativa dessa teoria de aprendizagem e, desse modo, gerar um primeiro contato com os 
principais pontos norteadores desta vertente. 

 
 

Figura 1 - Aprendizagem Significativa: Referencial Teórico 
Fonte:Mapas Conceituais Como Recurso Facilitador da Aprendizagem Significativa – Uma Abordagem Prática.  

(MAFFRA, 2011, p.14) 
 

Para Maffra (2011, p.15), a aprendizagem significativa é uma tentativa teórica que visa 
explicar os mecanismos internos ocorridos na mente em relação ao aprendizado e, assim, 
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compreender a forma como ocorre a estruturação do conhecimento, ou seja,de que forma o 
indivíduo constrói significados.Vale lembrar que,  

a aprendizagem significativa envolve, a partir de conhecimentos prévios, assimilação de 
conceitos e proposições novos, a formação de uma rede cognitiva que se mantém em 
constante intercâmbio e diferenciação de modo tal que as estruturas cognitivas preexistentes 
atuem como ancoragem para a assimilação de novos conhecimentos onde ambos 
(conhecimentos novos e prévios) se modificam acrescentando novos significados, 
ampliando a rede e gerando novas interações. (MAFFRA, 2011, p.15) 

 
Deste modo, fomentamos a ampliação de estruturas de pensamento e relações conceituais 

que interagem em um constante desenvolvimento demonstrando ser, “a aprendizagem significativa 
eficaz e necessária para o pensamento criativo” (NOVAK, 2000, p18). 

Importante conhecer, dentro da vertente Ausubeliana da aprendizagem significativa, a 
acepção de determinados termos utilizados, tais como, conhecimentos prévios, organizadores 
prévios e assimilação. 

Fazendo uso das explicações de Moreira (2013, p.6)verificamos que o conhecimento prévio 
é aquele conhecimento relevante preexistente na estrutura cognitiva do indivíduo. É chamado 
também de subsunçor, por ser capaz de interagir com novos conhecimentos, caracterizando a 
aprendizagem significativa. Na ausência de subsunçores, podemos lançar mão dos organizadores 
prévios que segundo Moreira e Masini (2009, p.21), “são materiais introdutórios apresentados antes 
do próprio material a ser aprendido [...] de modo a servir como âncora para a nova aprendizagem” 
e, desta forma, funcionando como uma “ponte entre o que o aprendiz já sabe e o que ele deve 
saber.” 

Cabe ressaltar, no dizer de Moreira (2013, p.13) que “os novos conhecimentos se ancoram em 
conhecimentos preexistentes e assim adquirem significados. É importante, no entanto, não atribuir um 
caráter estático, de mero ancoradouro, aos subsunçores, pois o processo é interativo, dinâmico, e nele o 
subsunçor se modifica” mantendo-se em constante atualização. 

Enquanto que, Maffra (2011, p.15) define como assimilação, um processo capaz de 
promover a"integração entre conceitos, de tal modo que os conceitos novos interagem com os já 
existentes na estrutura cognitiva do aprendente, integrando o novo material e, ao mesmo tempo, 
modificando-os, Moreira e Masini (2009, p.25) explicam a assimilação como 

um processo que ocorre quando um conceito ou proposição a, potencialmente significativo, 
é assimilado sob uma ideia ou conceito mais inclusivo, já existente na estrutura cognitiva, 
como um exemplo, extensão, elaboração ou qualificação do mesmo. 

  
Assim, a aprendizagem significativa envolve – a partir de subsunçores ou na ausência deles 

os conhecimentos prévios – assimilação de conceitos e proposições novos, e a formação de uma 
rede cognitiva que se mantém em constante intercâmbio e diferenciação. Deste modo, a 
aprendizagem"parece acontecer através de uma dinâmica de interação entre conhecimentos, 
gerando a formação de uma rede cognitiva que se reestrutura constantemente durante a 
aprendizagem significativa e se mantém na memória" (MAFFRA, 2011, p.16).  

 Podemos perceber a aprendizagem significativa como uma "forma de aprender que produz 
redes cognitivas interativas e dinâmicas entre os conhecimentos prévios do aprendente e os 
conhecimentos novos, provocando uma diferenciação conceitual progressiva que pode se manter na 
memória." (MAFFRA, 2011, p.19). Sendo que, a partir da visão de Novak (2006a) e, na perspectiva 
dos demais autores supracitados,podemos resumir que a aprendizagem significativa de Ausubel se 
baseia na premissa de que a organização e a integração das informações se processam a partir de 
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uma estrutura cognitiva preexistente, sendo o produto da ancoragem entre os conhecimentos prévios 
e os novos. 
 
 
3. Fundamentos Epistemológicos dos Mapas Conceituais 

 Novak (2006b),com base no modelo de aprendizagem significativa Ausubeliana,concebeu 
uma estratégia simples e poderosa, capaz de funcionar como uma ferramenta de aprendizado e 
organização de ideias a partir das relações significativas entre os conceitos apreendidos. Nascem 
assim, os mapas conceituais. A definição de mapa conceitual, será realizada a partir da visão de seu 
criador (Novak, 2006a, p.4) como uma ferramenta para organizar e representar conhecimento. 

Em nossa pesquisa, realizada com licenciandos de ciências, utilizamos o mapa conceitual 
"como ferramenta organizadora da rede cognitiva, traçando relacionamentos conceituais cada vez 
mais abrangentes e profundos e na forma como eram percebidos pelos alunos" (MAFFRA, 2011, 
p.20) uma vez que, 

 

o mapa conceitual é carregado de significados pessoais por que reflete o entendimento de 
quem o constrói, as relações de significância são extremamente pessoais o que faz com que 
não exista um mapa conceitual certo ou errado visto que todos são uma visão do conteúdo 
trabalhado uma vez que a composição cognitiva está em constante reestruturação e 
reorganização (MAFFRA, 2010, p. 10). 

 
É importante ainda, mencionar a visão de Ontoriaet al (2005, p.63) posicionando que, o 

mapa conceitual só poderá ser considerado um constructo quando se fizer incorporado à estrutura 
cognitiva do indivíduo e, “se transforme, então, em mapa cognitivo”. 

Mais uma vez, vamos recorrer a um mapa conceitual, para evidenciar de forma abrangente, 
uma síntese dos referenciais teóricos que embasam o uso dos mapas conceituais. Vale ressaltar, 
neste momento, que, embora seja de praxe a utilização dos mapas para evidenciar as relações 
conceituais - apresentamos duas exceções a esta regra quando, tanto na figura 1 como na figura 2 -
inserimos no lugar tipicamente reservado aos conceitos, os nomes dos principais pesquisadores 
sobre as temáticas explicitadas. A necessidade de evidenciar, nestes mapas conceituais o 
entendimento de cada pesquisador sobre o assunto, justificou as exceções.  
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Figura 2 - Mapas Conceituais: Referencial Teórico 

Fonte: Mapas Conceituais Como Recurso Facilitador da Aprendizagem Significativa – Uma Abordagem Prática.  
(MAFFRA, 2011, p.22) 

 
 
4.Mapas Conceituais: Informações Básicas  

Os pesquisadores citados ao longo deste trabalho, de certo modo, recomendam o uso do 
mapa conceitual como recurso didático, uma vez que o mesmo pode ser utilizado com diversas 
finalidades. Esta flexibilidade é demonstrada através do uso dos mapas conceituais em diferentes 
estratégias e disciplinas. 

Da leitura de Moreira, podemos verificar toda a versatilidade dos mapas conceituais como 
recurso para a construção de currículos, estruturação de tarefas, organizar e representar o 
conhecimento acerca de um determinando assunto, analisar conteúdos e também como ferramenta 
para a avaliação da aprendizagem sendo que, Moreira (2006, p. 16) destaca outra utilidade para os 
mapas conceituais afirmando que, em qualquer um “destes usos, mapas conceituais podem ser 
sempre interpretados como instrumentos para "negociar significados". 

Além disso, os mapas conceituais permitem relacionar e hierarquizar conceitos de modo a 
promover ampla integração de conteúdos e, facilitar a aprendizagem, através da ancoragem dos 
novos conhecimentos, na estrutura cognitiva preexistente do aprendiz. 

Para construir mapas conceituais, precisamos em primeiro lugar, identificar os conceitos-
chave para, em seguida, definir quais são os mais abrangentes e quais são os menos inclusivos. 
Posteriormente, vamos hierarquizar estes conceitos, como explicitados por Maffra (2011, p.23), 
referenciada por Novak (2000, 2006a, 2006b), "organizando-os dos mais gerais aos mais 
específicos de modo a integrá-los numa rede de relações através de linhas acrescidas de significados 
enquanto associamos sua construção aos conhecimentos prévios do aluno". 

Por via de uma questão de foco define-se qual será o contexto que orientará a construção do 
mapa conceitual. Sendo que, segundo Novak (2006b), esta seria uma questão capaz de especificar 
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claramente o problema, ou ser uma questão cuja elaboração do mapa conceitual deva ajudar a 
resolver. Para este autor, "cada mapa de conceito responde a uma questão de foco e uma boa 
questão de foco pode levar a um mapa de conceito muito mais rico." 

Outra característica importante na construção dos mapas conceituais é a formação de 
proposições como recurso capaz de demonstrar conhecimento, uma vez que, de acordo com 
Moreira (1997, p. 2), é fundamental ser o mapa "um instrumento capaz de evidenciar significados 
atribuídos a conceitos e relações entre conceitos no contexto de um corpo de conhecimentos, de 
uma disciplina, de uma matéria de ensino”. 

Dutra (2005, p. 35) destaca outra característica relevante, ao mencionar que, a presença de 
frases de ligação durante a construção dos mapas conceituais "devem sempre conter verbos 
conjugados de acordo com o sentido que se quer dar à proposição.”  

Tendo em mente todos os pressupostos descritos anteriormente, podemos especificar 
diversas estratégias de aplicação dos mapas conceituais, ao mesmo tempo que, as noções básicas de 
construção dos mesmos vão sendo definidas. 

 
 

5. Estratégias de Aplicação dos Mapas Conceituais em Sala de Aula 
 Fazendo uso de nossa experiência como educadores, e dos conhecimentos adquiridos 

durante nossa pesquisa, elaboramos e testamos diversas estratégias de aplicação dos mapas 
conceituais que prescindem da utilização de recursos tecnológicos complexos, podendo ser 
realizadas, com o trivial uso de lápis e papel. Mas podemos citar aqui o Cmaptools1 como uma 
poderosa ferramenta, agradável e intuitiva para a criação de criar os mapas conceituais. 

Sempre que intencionamos empregar uma nova ferramenta, é fundamental aprendermos a 
utilizá-la da forma adequada, para isso o domínio da teoria se faz condição fulcral. Este é um 
pressuposto fundamental para obtermos sucesso com a aplicação de qualquer recurso em nossas 
práticas pedagógicas. Assim, torna-se indispensável para o uso correto dos mapas conceituais, por 
alunos e professores, entender os passos necessários para a construção deles. 

 Com o objetivo de suprir este conhecimento inicial, optamos pela realização de uma 
oficina que, na forma como aqui apresentamos, aconselhamos a utilização de, no mínimo, 4 horas 
de duração. Nela apresentamos e analisamos a primeira estratégia de utilização dos mapas 
conceituais e algumas regras de construção tais como verificar a existência de subsunçores ou 
buscar organizadores prévios sobre o tema; Elaborar uma questão de foco (para especificar que 
problema queremos resolver); Identificar os conceitos-chave no texto;  Hierarquizar estes conceitos 
organizando-os dos mais gerais (mais abrangentes) aos mais específicos (menos inclusivos);  
Colocar os conceitos dentro de retângulos; Ligar os conceitos que se relacionam entre si através de 
uma linha onde colocaremos frases de ligações de modo a formar proposições e Organizar os 
conceitos (retângulos) e as frases de ligações (linhas) formando nosso mapa. 

 Depois da oficina, em outros dias ao longo do semestre letivo, outras formas de utilização 
foram testadas, sempre acrescentando novos conhecimentos e pressupostos teóricos sobre os mapas 
conceituais.Vale ressaltar que, todas as estratégias foram seguidas de apresentação e discussão dos 
mapas e/ou textos construídos, de modo a efetuarmos uma retroalimentação aos alunos, uma vez 
que, segundo Moreira (2013), “a captação de significados implica diálogo, negociação de significados. 
O aluno tem que externalizar os significados que está captando”possibilitando também evidenciarmos 
as possíveis dificuldades.Este proceder tornou possível realizarmos as devidas modificações nas 
estratégias realizadas, e a construção de um material bem elaborado que originou o Manual - 
                                                
1Software desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa IHMC da Universidade da Flórida (Florida Institute of Technology), 
cujo endereço eletrônico é <http://cmap.ihmc.us>.  
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ENSINANDO/APRENDENDO SOBRE MAPAS CONCEITUAIS(MAFFRA, 2011a), como 
produto educacional. 

Apesar dos textos apresentados nas estratégias descritas abaixo, serem todos da disciplina 
ELECO - Elementos de Ecologia e Conservação (os alunos participantes da pesquisa eram 
licenciandos de biologia e esta era a disciplina que a autora atuava na época) - poderiam ser nelas 
inseridos, outros textos da escolha do aluno/professor e, em qualquer disciplina.  Convém destacar 
ainda,que todas as estratégias aqui apresentadas, foram testadas e analisadas.  Os resultados e 
conclusões obtidos encontram-se amplamente delineados na dissertação de Mestrado: MAPAS 
CONCEITUAIS COMO RECURSO FACILITADOR DAAPRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA – 
UMA ABORDAGEM PRÁTICA (MAFFRA, 2011). 

Adotou-se como estratégia o Estudo de Caso associado a uma Observação Participante de 
modo a permitir uma apreensão da realidade ao mesmo tempo em que foram coletados dados. 
Buscou-se favorecer uma dimensão dialógica entre abordagens de pesquisa metodológica 
quali/quantitativa sendo utilizados como instrumentos de coleta de dados questionários semi-
estruturados e a observação participante durante todo o processo de aplicação das 
atividades/estratégias. 

A pesquisa foi desenvolvida tendo como sujeitos, doze (12) licenciandos de Ciências 
Biológicas do CEDERJ/UFRJ, matriculados no 2º período, turma de ELECO 2010/02 (Elementos 
de Ecologia e Conservação) do Polo de Volta Redonda/RJ. Torna-se importante, neste momento, 
salientar que esta modalidade de ensino é semipresencial tendo como característica principal a não 
obrigatoriedade de frequência dos estudantes. Deste modo, no início da pesquisa foram cadastrados 
17 alunos como sujeitos incluídos na pesquisa, mas como a frequência não é obrigatória, este grupo 
foi flutuante, permanecendo entre 09 a 12 alunos participando efetivamente das estratégias 
propostas e respondendo os questionários apresentados. 

Todo o material aqui apresentado foi elaborado contendo as informações que geraram a 
dissertação acima citada através de estudos realizados a partir de renomados autores representados 
no Brasil, pelo Professor Marco Antônio Moreira no Instituto de Física (UFRGS), Ítalo M. Dutra no 
Laboratório de Estudos em Educação a Distância (Le@d.CAp/UFRGS) e o Professor Romero 
Tavares (Departamento de Física e Programa de Pós-Graduação em Educação-UFPb); Na Espanha, 
pelo Professor Antonio Ontoria Peña (Escola Universitária de Magistério de Córdoba) e, nos 
Estados Unidos por Novak, Gowine Canãs (Florida Institute for Humanand Machine Cognition), na 
tentativa de capturar a ideia dos mesmos sobre a temática. 

 
 
5.1. Oficina - Ensinando/Aprendendo Sobre Mapas Conceituais  

Nesta oficina, que durou cerca de 3 horas, foram apresentados os principais fundamentos e 
referenciais teóricos utilizados como base para a idealização dos Mapas Conceituais bem como os 
passos necessários para a construção dos mesmos através de uma prática de utilização dos Mapas 
Conceituais. 

Iniciamos a OFICINA com a apresentação dos conceitos fundamentais para o entendimento 
da construção dos mapas, "tais como aprendizagem significativa, mapas conceituais e suas 
utilidades, conceitos e as relações entre eles, de modo que os licenciandos pudessem perceber, de 
forma sucinta, as bases teóricas envolvidas na utilização da ferramenta proposta." (MAFFRA, 2011, 
p. 52).  Em seguida, discutimos as regras básicas de construção de um mapa conceitual e, neste 
momento, introduzimos "novas informações como a identificação de conceitos chaves, a 
hierarquização destes conceitos de modo que fossem dos mais abrangentes aos menos inclusivos e 
que relações existiam entre estes conceitos." (MAFFRA, 2011, p. 53) 
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Figura 3 – Esquema de Mapa conceitual evidenciando o que é uma proposição. 

Fonte: Mapas Conceituais Como Recurso Facilitador da Aprendizagem Significativa – Uma Abordagem Prática.  
(MAFFRA, 2011, p.53) 

 
Apresentamos então como exemplo de outras possibilidades de construção dos mapas 

conceituais, o mapa conceitual da figura 3 e algumas imagens mais complexas de modo a facilitar o 
entendimento de que, "durante a construção de um mapa conceitual, os conceitos são colocados 
dentro de uma figura geométrica, enquanto as relações entre eles seriam demonstradas através de 
frases de ligações representadas por linhas conectando os conceitos." (MAFFRA, 2011, p. 53) 

Assim, evidenciamos para o aluno que a representação, conceito + frase de ligação + 
conceitos, é designada proposição, e que ela é uma estrutura fundamental na construção dos mapas, 
dado que a mesma permite demonstrar as relações existentes entre os conceitos trabalhados e os 
significados atribuídos a eles. 

Uma vez esclarecidos, todos os pressupostos necessários ao entendimento e construção dos 
mapas conceituais, solicitamos para que os alunos, individualmente ou em grupo, realizassem a 
primeira tarefa. De um modo ou de outro, eles possuíam algum conhecimento prévio sobre o tema 
escolhido, este foi um princípio fundamental para a construção de mapas conceituais.  

Na Tarefa 1 utilizamos um conjunto de conceitos sobre o tema Recursos Naturais e solicitamos 
aos alunos que, através da montagem de um mapa conceitual, demonstrassem as ligações que eles 
percebiam existir entre os conceitos listados. 
Tarefa 1. Utilizando os conceitos abaixo e seu conhecimento prévio sobre o tema sucessão 
ecológica2, solicitamos que os alunos demonstrassem as ligações existentes entre eles mediante a 
montagem de um mapa conceitual. 
Conceitos: Sucessão Ecológica, sucessão primária, sucessão secundária, sucessão autotrófica, 
sucessão heterotrófica, plantas verdes, bactérias. 

Na Tarefa 2, a partir da leitura do texto, presente no caderno didático do aluno, sobre 
Recursos Naturais Renováveis e Não-Renováveis (SILVA, 2004, p. 59) solicitamos que fosse feita a 
busca de palavras-chave a partir da leitura do texto, seguida da identificação de como estas palavras se 
relacionariam com a representação destas relações através de um mapa conceitual. 

Tarefa 2.  A partir da leitura do texto Sucessão Ecológica, presente nas páginas 204-206 da Aula 
13, parcialmente apresentado abaixo - extraído caderno didático de ELECO/Módulo 1, solicitamos 
aos alunos que identificassem: 
2.1. Quais eram as palavras-chave do texto? 
2.2. Como estas palavras se relacionavam?  
2.3. Representem esta relação através de um Mapa Conceitual. 

 

 

 

 
                                                
2É a mudança na estrutura das espécies e nos processos da comunidade ao longo do tempo, podendo também ser 
entendida como o desenvolvimento de um dado ecossistema. (SILVA, 2004). 
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AULA 13 – SUCESSÃO ECOLÓGICA (TEXTO PARCIAL) 
Iniciamos o trabalho com os alunos solicitando que explicassem melhor o embasamento 

bioenergético da sucessão ecológica. Quando um novo território é aberto ou se torna disponível 
para a colonização (biológica), como um campo agrícola abandonado ou uma nova represa, uma 
sucessão se instala, com um metabolismo energético no qual a produção bruta (P) da comunidade é 
maior ou menor do que a respiração (R) e prossegue em direção a uma estabilização tendo P = R. 
Uma sucessão que começa com P maior que R (P > R) é uma sucessão autotrófica porque os 
indivíduos que primeiro colonizam o ambiente são plantas verdes, fotossintéticas, ao contrário de 
uma sucessão heterotrófica, em que P < R, na qual os primeiros colonizadores [...] A sucessão em 
um substrato previamente desocupado, como no exemplo dos cascos novos das embarcações, é 
denominada primária, enquanto aquela que ocorre em campos agrícolas abandonados, que eram 
previamente ocupados, denomina-se sucessão secundária. Nos primeiros estágios de uma sucessão 
autotrófica, com um ambiente predominantemente inorgânico (ou seja, solo nu), a taxa de produção 
primária ou de fotossíntese total bruta (P) é maior que a taxa de respiração da comunidade. Desse 
modo, o valor da relação produção/respiração (P/R) é geralmente maior que 1, sendo característica 
desse tipo de sucessão. Em um tanque de esgoto, por exemplo, temos um ambiente 
predominantemente orgânico. Nesse caso, a razão P/R é menor do que 1 e a sucessão é chamada 
heterotrófica, porque bactérias e outros organismos heterotróficos são os primeiros a colonizarem 
tais ambientes, são os pioneiros. (SILVA, 2004) 

 

Tarefa 3.  Solicitamos que comparassem os mapas conceituais que haviam construído e 
verificassem que modificações percebiam na construção do conhecimento adquirido. 

Finalizamos a oficina, com a Tarefa 3 buscando a comparação entre os mapas conceituais que 
os alunos elaboraram na tarefa 01 e na tarefa 02 e, verificando que modificações poderiam ser 
percebidas na construção do conhecimento adquirido. Aqui, julgamos ser necessário ressaltar que a 
turma, ao longo das tarefas desta oficina, foi organizada em quatro grupos de três a quatro alunos. 
Todos participaram da construção dos mapas, o que propiciou o surgimento de debates sobre os 
conceitos mais ou menos abrangentes, as ligações entre tais conceitos e, por estarem em grupo, 
tiveram que negociar entre eles de que forma apresentariam, no mapa conceitual do grupo, as 
relações conceituais percebidas pelo grupo como um todo. 

Nesta etapa, realizamos as comparações entre os mapas conceituais construídos na primeira 
tarefa (somente com os conceitos listados) e verificamos as modificações existentes nos mapas após 
a leitura do texto (segunda tarefa), de modo que pudéssemos compreender o papel da introdução 
dos novos conhecimentos adquiridos na construção dos mapas conceituais.  

Empregamos durante a oficina, um texto do livro didático utilizado pelos alunos na 
disciplina, mas poderia ter sido também o texto de um paradidático, uma reportagem ou qualquer 
outro texto que for conveniente para a apresentação do conteúdo.  

Esta oficina, por ser o momento que ensinamos ao aluno os principais referenciais teóricos, 
conceitos importantes, as regras de construção e formas para utilização dos mapas conceituais, 
tornou-se fundamental. Por isso requereu cuidado na construção e na aplicação, paciência para lidar 
com ansiedade devida ao uso de uma nova ferramenta e o uso de maior tempo.   

Em resumo, após a apresentação dos conhecimentos fundamentais sobre mapas conceituais, 
passamos para a estratégia inicial realizada durante a oficina, onde foi utilizado um conjunto de 
conceitos sobre um tema relevante da disciplina que também foi estudada pelo aluno e trabalhada 
pelo professor durante as aulas.Em sua tarefa 01, foi solicitado aos alunos que, através da 
montagem de um mapa conceitual, demonstrassem as ligações que eles percebiam existir entre os 
conceitos listados.Na segunda tarefa,convidamos a buscar palavras-chave a partir da leitura de um 
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texto, seguida da identificação de como estas palavras se relacionam com a representação destas 
relações através de um mapa conceitual. E, finalizamos, através da comparação entre os mapas 
conceituais que os alunos elaboraram nas tarefas anteriores, verificando que modificações poderiam 
ser percebidas na construção do conhecimento adquirido. 

 
5.2.  Estratégia/Atividade 01: Usando Mapas Conceituais para Construir Textos 

Esta estratégia visou abordar o uso demapas conceituais como recurso de construção de 
textos, e para tanto, apresentamos aos alunos um mapa conceitual já construído e solicitamos que, a 
partir da análise deste mapa, eles construíssem um texto sobre o tema, usando exclusivamente os 
conceitos e relações apresentados. 

Estratégia: Construindo textos a partir de Mapas Conceituais 
 

1. Apresentamos aos alunos, um mapa conceitual já construído; 
2. Solicitamos que, a partir da leitura deste mapa, construíssem um texto sobre o tema, usando 

exclusivamente os conceitos e relações apresentados; 
3. Solicitamos a apresentação dos textos para que fossem percebidas as semelhanças e as 

diferenças; 
4. Sugerimos que os alunos construíssem um novo mapa conceitual tendo como base os textos 

redigidos por eles; 
5. Ao final, solicitamos a apresentação e reflexão do material construído. 

 
Nessa mesma atividade, realizamos a apresentação dos textos construídos pelos alunos para 

que eles pudessem perceber as semelhanças e as diferenças entre eles. Em seguida sugerirmos aos 
alunos, a construção de outro mapa conceitual tendo como base os textos redigidos por eles.  

 
 

 
Figura 4 - Mapa conceitual sobre Recursos Naturais 

Fonte: Mapas Conceituais Como Recurso Facilitador Da Aprendizagem Significativa – Uma Abordagem Prática.  
(MAFFRA, 2011, p.114) 
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Finalizamos a atividade com a apresentação e reflexão do material construído, pois muitas 

relações conceituais e significados diferentes foram apresentados, embora tudo resultasse de um 
mesmo mapa conceitual inicial. Esta análise final evidenciou o modo que cada aluno (ou grupo de 
alunos) compreendeu os conhecimentos apresentados na sala de aula,o que estavasendo aprendido e 
o que não estava, e onde estavam as dificuldades percebidas por eles. 

 
5.3.  Estratégia/Atividade 02: Usando Mapas Conceituais para Ancorar Novos Conhecimentos 
Adquiridos 

Realizamos uma estratégia cuja finalidade foi o uso de mapas conceituais como ferramenta 
para ancorar novos conhecimentos adquiridos. Neste momento foi necessário que o aluno 
hierarquizasse conceitos com Mapas Conceituais, ancorando novos conhecimentos e buscando 
perceber a existência de ligações cruzadas entre os conceitos. 

Estratégia: Hierarquizando conceitos com Mapas Conceituais e ancorando novos 
conhecimentos 

 

1. Fornecemos aos alunos uma lista de conceitos sobre determinado conteúdo; 
2. Sugerimos que construíssem um mapa conceitual hierarquizando os conceitos apresentados; 
3. Solicitamos que elaborassem uma questão foco a ser respondida pelos mapas após acrescentarem 
as linhas de ligação entre os conceitos anteriormente hierarquizados; 
4. Pedimos que fizessem uma leitura no conteúdo (livro didático, reportagem, o texto que o 
professor deseja trabalhar)de modo a ampliar o conhecimento dos alunos; em nossa pesquisa, 
utilizamos ocaderno didático sobre tema da Aula 23 – Novas Tecnologias e Meio Ambiente 
(SILVA, 204. páginas 165-171); 
5. Acrescentamos ao mapa inicial os novos conhecimentos adquiridos através da leitura e, as 
possíveis relações surgidas entre eles e os conceitos anteriormente listados; 
6. Identificamos as ligações cruzadas entre conceitos existentes em setores diferentes do mapa; 
7. Procuramos palavras de ligação para serem colocadas nas linhas cruzadas obtidas; 
 

 
LISTA DE CONCEITOS 

Aula 23 – Novas Tecnologias e Meio Ambiente 
Texto: Descobrindo a Genética. A Biotecnologia 

 
1.Transgênicos;   7. Ecossistema; 
2. Melhoramento genético; 8. Meio Ambiente; 
3. Clonagem;   9. Engenharia genética; 
4. OGM;   10. Fluxo gênico; 
5. Biotecnologia;  11. Interferência em organismos não-alvo; 
6. Erosão genética;  12. Desequilíbrio ecológico. 

  
Inicialmente, nesta atividade, solicitamos aos alunos, a partir de uma lista de conceitos 

fornecidos, a construção um mapa conceitual hierarquizando os conceitos apresentados e a 
elaboração de uma questão de foco a ser respondida por este mapa.  Esse foi o momento de 
aprofundamento e introdução de novos conhecimentos sobre a construção de mapas conceituais, 
tais como, a questão de foco e as ligações cruzadas. 

Em seguida, realizamos uma leitura do texto sobre o tema e, a partir desta leitura, 
solicitamos que fossem acrescentados ao mapa inicial, os novos conhecimentos adquiridos. Feito 
isso, analisamos as possíveis relações surgidas entre os conceitos novos e os anteriormente listados 
e, a identificação das ligações cruzadas, entre conceitos existentes em setores diferentes do mapa. 
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Ao examinarmos os resultados obtidos nas análises quali-quantitativas desta atividade 
verificamos que, apesar das dificuldades apresentadas para a consecução da tarefa, talvez por sua 
complexidade, exigindo dos alunos a hierarquização de conceitos, a elaboração de uma questão de 
foco e a construção de possíveis ligações cruzadas,os alunos apontaram a utilidade da estratégia 
como facilitadora do aprendizado. 

Obtivemos, por parte dos alunos, comentários como, “com os mapas pude perceber minhas 
dificuldades”, “[...] é muito objetivo e ajudaria na fixação do conteúdo”, “um conteúdo vai abrindo 
caminho para outro, facilitando o aprendizado”, “resume o conteúdo da aula estudada e marca os pontos 
mais importantes” e, além de todas as observações descritas, verificamos que a atividade funcionou 
como geradora de intensa participação e produção de materiais bem elaborados. 

Nesta atividade foi natural que os alunos apresentassem certa dificuldade na execução da 
estratégia proposta, ao mesmo tempo em que eram motivados pelo desafio apresentado. As 
dificuldades iniciais – tais como encontrar conceitos-chave, estabelecer uma questão de foco, 
hierarquizar conceitos, construir proposições – aos poucos, desapareceram pelo uso recorrente da 
ferramenta. Esta foi uma estratégia mais complexa que a anterior, pois determinou além da 
hierarquização de conceitos, a ancoragem dos novos conhecimentos e, a percepção das ligações 
cruzadas existentes entre os conceitos. 

 
5.4.  Estratégia/Atividade 03: Revendo Conceitos 

Para a esta atividade empregamos os mapas conceituais como recurso para rever conceitos e, 
por este motivo, utilizamos o material aplicado na atividade precedente, partindo da lista de 
conceitos anteriormente trabalhada. Apresentamos o conceito de questão de foco e como elaborar 
esta questão a partir do entendimento expresso por Novak, 
 

uma boa maneira de definir o contexto de um mapa de conceito é o de construir uma 
questão de foco, ou  seja, uma questão que especifica claramente o problema ou que a 
elaboração do mapa conceitual deve ajudar a resolver. Cada mapa de conceito responde a 
uma questão de foco e uma boa questão de foco pode levar a um mapa de conceito muito 
mais rico (tradução nossa)1.(Novak, 2006b) 
 

Reinserimos a questão de foco nesta atividade, por conta das dificuldades, relacionadas ao 
tema, apresentadas pelos alunos pesquisados durante a execução das estratégias anteriores.  

 

Estratégia: Revendo Conceitos e Ligações com Mapas Conceituais como Mecanismo de 
Revisão de Conteúdo 

1. Utilizamos a lista de conceitos apresentados na Atividade 2; 
2. Apresentamos a lista de modo hierarquizado; 
3. Apresentamos aos alunos um mapa conceitual hierarquizando os conceitos apresentados; 
4. Ensinamos aos alunos a elaborem uma questão de foco a ser respondida pelos mapas; 
5. Debatemos os conceitos de modo a revisar o conteúdo; 
 

 
 
 

                                                
1O texto em língua inglesa é: “A good way to define the context for a concept map is to construct a Focus Question, 
thatis, a question that clearly specifies the problem or issue the concept maps hould help to resolve. Every concept map 
responds to a focus question, and a good focus question can lead to a much richer concept map.” 
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LISTA DE CONCEITOS DA ATIVIDADE 02 – HIERARQUIZADOS 
1. Engenharia genética;  7. Desequilíbrio ecológico. 
2. Biotecnologia;  8. Ecossistema; 
3. Melhoramento genético; 9. Fluxo gênico; 
4. Clonagem;   10. Interferência em organismos não-alvo; 
5. Transgênicos ou OGM; 11. Erosão genética; 
6. Meio Ambiente;  12. Genoma 

 
 
 

Reapresentamos a lista de conceitos da estratégia/atividade 02 e solicitamos aos alunos que 
reorganizassem a lista de modo hierarquizado. Depois, apresentamos a eles uma lista previamente 
hierarquizada e um mapa conceitual refletindo esta hierarquia.  

 
Figura 5- Mapa Conceitual Proposto 

Fonte: Mapas Conceituais Como Recurso Facilitador da Aprendizagem Significativa – Uma Abordagem Prática.  
(MAFFRA, 2011, p.117) 

 
Realizamos um debate a respeito das semelhanças e diferenças encontradas entre as 

hierarquizações realizadas pelos alunos e a apresentada pela professora. 

 
5.5.  Estratégia/Atividade 04:  Crosslinks 

Esta última atividade apresentou uma estratégia um pouco mais complexa, e utilizamos um 
texto relacionado ao conteúdo estudado pelo aluno, de modo que estabelecemos relevância ao 
trabalho realizado. O conteúdo para esta atividade foi composto por duas aulas sobre poluição 
presentes no caderno didático da disciplina ELECO apresentando diferentes conceitos e profundas 
discussões sobre a temática. 
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Estratégia: Buscando referências cruzadas no Mapa Conceitual sugerida por Souza (2006, p. 13-16) 

1. Identificamos o foco do material a ser mapeado;  
2. Identificamos os conceitos-chave;  
3. Listamos os conceitos-chave identificados;  
4. Escrevemos os conceitos separadamente em cartões, para facilitar a manipulação dos mesmos;  
5. Classificamos os conceitos dos mais gerais, no topo do mapa, para os mais específicos, na base 
do mapa;  
6. Conectamos os conceitos através de linhas. Sobre cada linha foi escrita uma palavra ou frase 
pequena, definindo o relacionamento entre os conceitos conectados; 
7. Fizemos aprimoramentos no mapa. Adicionamos, removemos e mudamos conceitos do 
mapa.Procuramos por referências cruzadas no mapa (crosslinks), entre conceitos em diferentes 
seções do mapa. A descoberta desses relacionamentos ajudou muito no domínio do conhecimento; 
8. Especificamos exemplos de conceitos; 
9. Por fim, avaliamos que não existe uma forma padrão para se construir mapas conceituais, a 
melhor maneira de aprender a construí-los é construir vários. Assim, percebemos que um mapa 
conceitual nunca estará definitivamente concluído, ele poderá mudar continuamente, 
acompanhando os novos conhecimentos adquiridos sobre o assunto; 

Nesta atividade, foi fundamental o conhecimento anterior de utilização dos mapas 
conceituais, uma vez que, todas as etapas de construção dos mapas conceituais foram trabalhadas. 
Ao final o aluno foi capaz de demonstrar a existência dos Crosslinks, a formação de linhas 
cruzadas, aumentando a percepção de novas ligações entre conceitos diferentes. 

Para isso, foi necessário realizar uma revisão das etapas de construção dos mapas 
conceituais, solicitamos aos alunos que identificassem o foco do material a ser mapeado e os 
conceitos-chave; classificassem os conceitos dos mais gerais, no topo do mapa, para os mais 
específicos, na base do mapa e realizassem a conexão dos conceitos através das frases de ligação. 

A partir de observações efetuadas durante a pesquisa, verificamos que as dificuldades 
conceituais do tema usado na construção desta atividade, foram sendo trabalhadas conforme eram 
percebidas pelos alunos durante a confecção de mapas conceituais dentro dos subtemas do texto. Ou 
seja, sempre que o aluno percebia dificuldade relacionada a um conceito, era estimulado a construir 
um mapa que refletisse aquela dificuldade e assim, buscar o entendimento e debater com os demais 
colegas sua percepção. Pequenos mapas foram se juntado até formarem um mapa maior, mais 
abrangente e com maior número de ligações cruzadas. Deste modo, os alunos foram instigados a 
realizar um aprimoramento dos mapas construídos adicionando, removendo ou mudando conceitos 
para que, em seguida, procurassem por referências cruzadas no mapa (crosslinks), entre conceitos 
em diferentes seções do mapa.  

Maffra (2011, p.43) ressalta que, 

as pesquisas referentes a mapas conceituais por renomados autores demonstram 
que, esta percepção de novas e intercruzantes ligações, normalmente acontece 
quando os alunos apresentam além de certa maturidade conceitual da temática 
tratada, uma maior habilidade no uso dos mapas conceituais. 
 

Assim, essa estratégia, por apresentar maior grau de dificuldade, exigir maturidade 
conceitual da temática, maior habilidade no uso dos mapas conceituais e percepção da existência de 
relações entre diversos conceitos, foi utilizada somente, quando o aluno demonstrou ter 
desenvoltura suficiente para executá-la, evitando frustrações, a sensação de que a ferramenta émuito 
difícil e, consequentemente, resistência à utilização da mesma.   
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Nossa experiência demonstrou que as estratégias mais complexas, embora bem aceitas, 
precisam ser tratadas com maior cuidado e tempo, de modo a permitir que o aluno adquira maior 
familiaridade com o uso do mapa conceitual e assim, gradualmente, conquiste a capacidade de 
execução dos mapeamentos cruzados.  

 

6.  Metodologia e Discussão dos Resultados 

O objetivo geral da pesquisa, foi analisar e desenvolver estratégias diferenciadas de 
aplicabilidade dos mapas conceituais, organizando um conjunto prático de procedimentos. Para tanto, 
buscou-se favorecer uma dimensão dialógica entre abordagens de pesquisa metodológica 
quali/quantitativa. Adotou-se como estratégia o Estudo de Caso associado a uma observação 
participante permitindo uma apreensão da realidade e a coleta de dados, possibilitando uma análise 
estatísticas dos resultados. Como instrumentos para a coleta de dados foram utilizados a narrativa obtida 
via observação participante da pesquisadora e a realização, após a utilização de cada estratégia, de 
questionários semiestruturados, contendo diversas perguntas fechadas e abertas, buscando registrar as 
percepções dos alunos. 

Assim, os resultados foram obtidos por meio das atividades/estratégias realizadas durante a 
pesquisa, buscando uma apreciação estatística de questões quantitativas respondidas pelos alunos, o 
exame da oficina e demais estratégias, efetuada via observação participante e uma análise de conteúdo 
de questões abertas.Após a aplicação de cada estratégia prevista na pesquisa, buscamos identificar 
através de questionários,a percepção do aluno no uso dos mapas conceituais como recurso adequado 
para a construção do próprio conhecimento, deixando que ele apontasse se houve a aquisição do 
conhecimento pretendido; se o uso dos mapas conceituais facilitou o aprendizado; se os mapas 
conceituais associados a seminários em grupo foi uma técnica de estudo eficaz, entre outras 
questões. 

No dizer dos alunos, durante a tentativa de criar mapas conceituais, reestruturá-los e analisa-
los, eles ficaram tão envolvidos no processo criativo que foram levados uma aprendizagem 
significativa. 

Evidenciou-se desta forma, a visão do aluno quanto ao uso da ferramenta e sua relação com 
a aprendizagem significativa dos conteúdos estudados, de modo que a percepção do próprio sujeito 
acerca da construção de seu conhecimento e, o quanto isso influenciou positivamente em seus 
estudos, nos permitiu construir um conjunto de estratégias capazes de fomentar participação ativa 
do mesmo, em seu processo de ensino-aprendizagem.  

Verificamos, a partir das informações repassadas pelos alunos, que eles passaram a utilizar 
os mapas conceituais em várias disciplinas como ferramenta para organizar os estudos, construir 
resumos, como instrumento facilitador não só da organização de ideias diante de um texto pronto, 
mas também na produção textual. 

 

7. Considerações Finais 

Por meio dessa experiência verificamos os ganhos no processo da aprendizagem através da 
utilização dos mapas conceituais como recurso didático/pedagógico, e seu uso, como ferramenta de 
um fazer pedagógico capaz de produzir aprendizagem significativa em sala de aula, uma vez que 
eles podem ser utilizados com diversas finalidades. Esta flexibilidade é demonstrada através do uso 
dos mapas conceituais nas diferentes estratégias apresentadas e que podem permear por diferentes 
disciplinas. 
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Verificamos deste modo, que os mapas conceituais podem auxiliar a aprendizagem 
acadêmica e o fazer pedagógico do professor no âmbito de sua rotina profissional, quando 
utilizados com destreza. 

O presente artigo buscou demonstrar que, através da construção dos mapas conceituais, 
podemos promover o desenvolvimento da capacidade de expressão escrita do aluno, seja por meio 
da elaboração de textos a partir de um mapa conceitual, e/ou pela busca por palavras-chave, 
existentes em um texto, com o objetivo de construir um mapa conceitual.  

As estratégias apresentadas mobilizam e promovem o desenvolvimento de habilidades 
associadas às competências de leitura, escrita e interpretação de textos, ao mesmo tempo em que 
funcionam como facilitadores de interações, produzindo motivação para os trabalhos em grupo.  

Como para a utilização de qualquer recurso mediador da aprendizagem, é fundamental o 
planejamento de atividades e estratégias de ensino adequadas ao seu uso, oferecemos neste artigo, 
as estratégias desenvolvidas e testadas em nossa pesquisa de mestrado, devidamente explicadas e 
analisadas, de modo a favorecer o uso dos Mapas Conceituais, na compreensão e aprofundamento 
dos conhecimentos. 

A aplicação dos mapas conceituais, ao longo de nossa prática cotidiana e de nossa pesquisa, 
permitiu verificar como esta ferramenta pedagógica é capaz de inserir no processo ensino-
aprendizagem novos desafios e motivação para a construção do conhecimento. 

Os licenciandos integrantes da pesquisa, participaram de todo o processo com entusiasmo, 
embora no início relatassem estar apreensivos com este novo aprendizado, chegando a dizer que 
“lhes parecia por demais complicado o uso da estratégia”. Alguns chegaram a expor, verbalmente, 
que não seriam capazes de construir um mapa conceitual, que “aquilo” era difícil, que eles não 
saberiam trabalhar, entre outros comentários do gênero. Após o primeiro contato com os mapas 
conceituais na oficina, ficaram encantados com a ferramenta e logo começaram a perceber que ela 
poderia ser utilizada com as outras disciplinas e para diversos fins. Assim, foram altamente 
colaborativos tentando aprimorar ao máximo o uso do recurso e ajudando no aperfeiçoamento das 
estratégias e na construção do manual gerado como produto final do mestrado. 

Constatamos através dos questionários respondidos após cada estratégia e da observação 
realizada pela pesquisadora, que de modo geral, vencidas as dificuldades iniciais no aprendizado do 
uso da ferramenta em si, os alunos gostam da técnica e visualizam-na como um desafio intelectual 
que vai promovendo participação ativa na busca do próprio conhecimento, propiciando interação e 
situações dinâmicas de aprendizagem.  

Observamos que a utilização do mapa conceitual pode ser inserida na rotina de estudos, 
aperfeiçoando desta maneira o aprendizado e constituindo assim, uma ferramenta relevante para a 
formação docente uma vez que se mostra eficaz e serve de instrumento didático-pedagógico no 
ensino para o reforço da compreensão, a verificação da aprendizagem e a identificação dos 
conceitos mal compreendidos apresentando-se como uma estratégia relevante para facilitar o 
ensino-aprendizagem. 

Procuramos então, com a elaboração deste conjunto de estratégias para a aplicação dos 
Mapas Conceituais em sala de aula, facilitar, para o professor em formação e/ou atuante,o uso deste 
recurso no cotidiano escolar. 
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