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MAPAS CONCEITUAIS NO ENSINO DA 
FÍSICA1 

Ma~co Antonio Moreira 
Instituto de Fisica, UFRGS 
Caixa Postal 15051, Campus 
91501- 970 Porto Alegre, RS 

Resumo 

Mapas conceituais são apresentados como instrumentos 
potencialmente úteis no ensino, na avaliação da aprendizagem 
e na análise do conteúdo curricular. São oferecidos vários 
exemplos de mapas conceituais, usados na instrução em 
Fisica, enfocando estas três áreas. Ao final, se discute os 
mapas conceituais do ponto de vista da troca de significados 
e são dados exemplos adicionais em outras áreas de 
conhecimento. 

Abstract 

Concept maps are proposed as tools for teaching, 
evaluation, and content analysis. Several examples of 
concept maps used in physics instruction, focusing on these 
three areas, are given. At the end, concept maps are 
discussed from the point of view of exchanging rneanings, and 
additional examples in other areas of knowledge are 
provided. 

1 Trabalho utilizado em um "workshop " sobre mapas conceituais oferecido 
no Segundo Congresso Internaciona l 5obre Investigação em Didática da5 
Ciências e das Matemáticas, Valência, Espar.ha, 23 a 25 de setembro de 
1987. Adaptado de uma conferência proferida na Terceira Reunião Nacional 
de Educação em Física , Córdoba , Argentina, S a 8 d e outubro de 1 983. 
Pub~icado em CONTACTOS, México, 3(2):38-57, 1988. 



O que são mapas conceituais. 2 

De uma manei r a ampla , mapas conceituais são apenas 
diagramas que indicam relações entre conceitos . Mais 
especificamente, podem ser interpretados como diagramas 
hierár quicos que procuram r efletir a organizaçã o conceitual 
de uma disciplina ou de parte dela. Ou seja, sua existência 
deriva da estrutura conceitual de uma disciplina. 

Em principio, esses diagramas podem ter uma, duas ou 
mais dimen s ões . Mapa s unidimensionais são apenas lista s de 
conceitos que tendem a apresentar uma organização linear 
vertical . Embora simples, tais mapas dão apenas uma visão 
grosseira da estrutura conceitual de uma disciplina ou 
subdisciplina . Mapas bidimensionais ti r am par tido também da 
dimensão horizontal, permitindo, por tanto, uma representação 
mais completa das relações entre os conceitos de uma 
disciplina . 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 . Todavia, mapas 
bidimensionais são mais simples e mais familiares.Além 
disso, mapas com mais de três dimensões já seriam abstrações 
matemáticas, de limitada utilidade para fins instrucionais, 
ao invés de representações concretas de estruturas 
conceituais. 

Assim sendo, daqui para frente mapas c onceituais dev em 
ser ent endidos como dia gramas bidimens ionais que procuram 
mos t rar re1 ações hierárquicas entre c once i t o s de uma 
disciplina e que derivam s ua existência da p r ópri a est rutura 
conce i t uai da disciplina. 

Mapas conceituais podem ser traçados para toda uma 
di s ciplina, para uma subdisciplina, para um tópico 
específico de uma disciplina e assim por diante. Existem 
várias maneiras de traçar um mapa concei tual, ou seja, há 
diferentes modos de representar uma hierarquia conceitual em 
um diagrama. Além disso, mapas conceituais traçados por 
diferentes especialistas em uma mesma área de 
conhecimento,provavelmente, refletirão pequenas diferenças 
de compreensão e interpretação das relações entre conceitos 
chave dessa área. O ponto importante é que um mapa 
conceitual deve ser sempre visto como "um mapa conceitual", 
não como "o mapa conceitua!" de um determinado conjunto de 
conceitos. Isto é, qualquer mapa conceitual deve ser visto 

2 Extraido do trabalho "Mapas conceituais corno instrumentos para 
promover a diferenciação conceitua! progressi''ª e a reconciliação 
integratíva", de M. A. Moreira, publicado E:m Ciênci a e Cultura, 
32(4 ) :474-479, 1980. 
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apenas como uma das possi veis representações de uma certa 
estrutura conceitual. 

Um modelo para mapeamento conceitual. 

A figura 1 mostra um modelo simplificado para fazer um 
mapa conceitual, tomando como base o principio ausubeliano 
(Ausubel, 1980) da diferenciação conceitual progressiva. 
Neste modelo,os conceitos mais gerais e inclusivos aparecem 
na parte bem superior do mapa. Prosseguindo, de cima para 
baixo no eixo vertical, outros conceitos aparecem em ordem 
descendente de generalidade e inclusividade até que, ao pé 
do mapa, chega-se aos conceitos mais específicos. Exemplos 
também podem aparecer na base do mapa. Linhas que conectam 
conceitos sugerem relações entre os mesmos. 

Conceitos sup~rordenados; 
muito gerais e inclusivos. 

Conceitos subordinados; 
intermediãrios. 

Conceitos es?ecíficos, pou 
co inclusiv;s; exemplos-:- ...._ __ __, 

Figura 1 Um modelo para mapeamento conceitual segundo a 
.teoria de Ausubel. 
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Este modelo propõe uma hierarquia vertical, de cima 
para baixo, indicando relações de subordinação entre 
conceitos. Conceitos que englobam outros conceitos aparecem 
no topo, conceitos que são englobados por vários outros 
aparecem na base do mapa. Conceitos com aproximadamente o 
mesmo nível de generalidade e inclusividade aparecem na 
mesma posição vertical. O fato de que diferentes conceitos 
possam aparecer na mesma posição vertical dá ao mapa sua 
dimensão horizontal . Ou seja, no eixo das abcissas os 
conceitos são colocados de tal forma que fiquem mais 
próximos aqueles que se constituem em diferenciação imediata 
de um mesmo conceito superordenado, enquanto os que o 
diferenciam mais remotamente ficam mais afastados na 
dimensão horizontal. Na prática, se dá prioridade ao 
ordenamento hierárquico vertical; por esta razão, nem sempre 
é possível mostrar as relações horizontais desejadas. Assim, 
o eixo horizontal deve ser interpretado como menos 
estruturado,enquanto que o vertical deve refletir bem o grau 
de inclusividade dos conceitos (Rowell, 1978 ) . 

As figuras 2,3,4 e 5 mostram mapas conceituais 
construídos de acordo com o modelo proposto. A figura 2 é um 
mapa para "forças"; o conceito geral de força está no topo 
do mapa, diferentes tipos . de forças estão em um nível 
intermediário e exemplos específicos de forças estão ao pé 
do mapa (Moreira, 1977, 1979 ) . A figura 3 apresenta um mapa 
para "campos"; o conceito geral de campo aparece na parte 
mais superior do diagrama, diferentes tipos de campos estão 
situados em posições intermediárias e exemplos específicos 
de campos aparecem na base da figura.Além disso, no canto 
superior esquerdo aparece o conceito de força (que deu 
origem ao mapa da figura 2 ), o qual está intimamente ligado 
ao conceito de campo através da idéia de "ação à distância" 
(Moreira, 1977, 1980 ) . As figuras 4 e 5, por sua vez, 
mostram, respectivamente, um mapa para forças (interações ) 
de um ponto de vista mais contemporâneo (Moreira, 1990) e um 
mapa conceitual para partículas elementares (Moreira, 1989). 

Os mapas apresentados nestas figuras são bastante 
específicos, pois enfocam apenas um conceito. Nas seções 
seguintes serão dados exemplos de mapas mais abrangentes . 
Serão também mostrados mapas conceituais que não foram 
construídos segundo o modelo da figura 1, uma vez que ele 
não é o un1co e que não existem regras fixas a serem 
observadas na construção de um mapa de conceitos. 
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FIGURA 2 - Um mapa conccitual para forças (Moreira, 1977, 1979 , 1983; Moreira e Buchweitz, 1987). 
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FIGURA 3 - Um mapa conceitual para campo (Moreira, 1977, 1980, 1983; Moreira e Buchweitz, 1987) . 
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Uso dos mapas conceituais . 

De um modo geral, mapas conceitua is podem ser usados 
como instrumentos de ensino e/ou de apr endiza gem. Além 
disso, podem também ser utilizados como auxiliares na 
análise e planejamento do curri culo (S tewart et al., 1979), 
particularmente na análise do conteúdo curricular. Todavia, 
em cada um destes usos, mapas conceituais podem ser sempre 
interpretados como instrumentos para "negociar significados" 
(ver p . 24 ) . 

Nas secções seguintes serão discutidas todas estas 
possibilidades de utilização dos mapas conceit uais. 

Mapas conceituais como ins trumentos didáticos . 3 

Como instrumentos didáticos, os mapas propostos podem 
ser usados para mostrar as relações hierárqui cas entre os 
conceitos que estão sendo ensinados em uma aula,em uma 
unidade de estudo ou em um c urso inteiro. Eles explicitam 
relações de subordinação e superordenação que possivelmente 
afetarão a aprendizagem de conceitos. São representações 
concisas das estruturas conceituais que estão sendo 
ensinadas e, como tal, provavelmente facilitarão 
aprendizagem dessas estruturas. 

Contudo, contrariamente a textos e outros materiais 
instrucionais, mapas conceituais não dispensam explicações 
do professor. A natureza idiossincrática de um mapa 
conceitual, dada por quem faz o mapa (o professor, no caso), 
torna necessário que o professor guie o aluno através do 
mapa q uando o utiliza como recurso instrucional (Bogden, 
1977) . Além disso, apesar de que os mapas podem ser 
empregados para dar uma visão geral prévia do que vai ser 
estudado, eles devem ser usados preferentemente quando os 
alunos já têm uma certa noção do assunto. Neste caso, podem 
ser utilizados para integrar e reconciliar relações entre 
conceitos e promover a diferenciação concei t ual . Os 
conceitos e as linhas que ligam conceitos em um mapa 
conceitual não terão significado para os al unos a menos que 
sejam explicados pelo professor e que os estudantes tenham 
pelo menos alguma familiaridade com a ma téria de ensino. 

Cabe, no entanto, assinalar que, apesar de que o modelo 
de mapa proposto está de acordo com o princípio ausubeliano 
(Ausubel, 1978, 1980) da diferenciaça.o progressiva, s ua 
utilização do ponto de vista instrucional não deve ser 
unidirecional, exc lusivament e de cima para baixo , como 

3Extraido do trabalho citado na nota de rodapé no. 1. 

9 



sugere o modelo .Isso porque, do ponto de vista ausubeliano, 
a instrução deve ser planejada não somente para promover a 
diferenciação progress iva mas também para explorar, 
explicitamente, relações entre proposições e conceitos, 
evidenciar semelhanças e diferenças significativas e 
reconciliar inconsistências reais ou aparentes . Ou seja, 
para promover também o que Ausubel chama de reconciliação 
integrativa. Segundo Novak (1977, 1981), para conseguir a 
reconciliação integrativa de maneira mais eficiente, a 
instrução deve ser organizada de tal forma que se "baixe e 
suba" nas hierar quias conceituais à medida que a nova 
informação é apresentada. Isso significa que, embora no 
enfoque ausubeliano se deva começar com os conceitos mais 
gerais, é necessário mostrar logo como os conceitos 
subordinados estão relacionados com eles e, então, voltar, 
através de exemplos, a novos significados para os conceitos 
de ordem mais elevada na hierarquia . Em outras palavras, se 
deve "baixar e subir" no mapa,explorando, explicitamente, as 
relações de subordinação e superordenação entre os conceitos 
(Moreira e Masini, 1982) . 

Os exemplos apresentados nas figuras 2 e 3 são mapas 
utili zados como recursos didáticos em uma disciplina de 
Física Geral em nível universitário básico . A fig ura 6 
mostra outro e xemplo; trata-se de um mapa mais abrangente, 
incluindo conceitos da Eletricidade e do Magnetismo . 
Observe- se que, neste mapa, sobre várias linhas que unem 
conceitos, e que sugerem relações entre eles, está 
explicitado o tipo de relação existente entre os conceicos. 
Note-se também que este mapa inclui algumas equações 
(conjuntos de conceitos). Como já foi dito, a construção de 

mapas conceituais é bastante flexível. 
Naturalmente, o uso de mapas conceituais apresenta 

vantagens e desvantagens. 2ntre as possíveis vantagens, 
pode- se mencionar (Moreira, 1979;Moreira e Buchweitz, 1993): 

1. enfatizar a estrutura conceitual de uma disciplina e 
o papel dos sistema s conceituais em seu desenvolvimento; 

2. mostrar que os conc'=i tos de uma certa disciplina 
diferem quanto ao grau de i:1clusi vidade e generalidade e 
apresentar esses conceitos em uma ordem hierárquica de 
inclusividade que facilite sua aprendizagem e retenção; 

3. proporcionar uma visão integrada do assunto e uma 
espéc ie de "listagem concei t•Jal" daquilo que foi abordado 
nos materiais instrucionai s . 

Dentre as passiveis desvantagens poder-se - ia citar: 

10 
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1. se o mapa não tem significado para os alunos, eles 
podem encará- lo como algo mais a ser memorizado; 

2. os 
dificultar 
las; 

mapas podem ser mui to complexos ou confusos e 
a aprendizagem e retenção, ao invés de facilitá -

3. a habilidade dos alunos em construir suas próprias 
hierarquias conceituais pode ficar inibida em função de já 
receberem prontas as estruturas propostas pelo professor 
(segundo sua própria percepção e preferência ) . 

Na prática, essas desvantagens podem ser minimizadas 
explicando os mapas e sua finalidade, introduzindo- os quando 
os estudantes já têm alguma familiaridade com o assunto, 
chamando atenção que um mapa conceitual pode ser traçado de 
várias maneiras e estimulando os alunos a traçar seus 
próprios mapas. Além disso, o professor, ao elaborar mapas 
conceituais para usá-los como recurso instrucional, deve ter 
sempre em mente um compromisso entre clareza e completeza. 
Ou seja, nem todas as possiveis linhas que indicam relações 
entre conceitos devem ser traçadas a fim de manter a clareza 
do mapa. 

Mapas conceituais como instrumentos de avaliação. 

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. Para isso, se pode solicitar ao 
aluno que construa o mapa ou este pode ser obtido 
indiretamente através de suas respostas a testes escritos ou 
entrevistas orais. Na figura Al são apresentados exemplos de 
mapas conceituais construídos a partir de entrevistas 
(Moreira e Novak, 1987). 

Portanto, o uso de mapas conceituais como instrumentos 
de avaliação implica urna postura que, para muitos, difere da 
usual. Na avaliação através de mapas conceituais a principal 
idéia 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 .. 

Aquilo que o aluno já sabe, isto é, seu conhecimento 
previo, parece ser o fator isolado que mais influencia a 
aprendizagem subseqüente (Au subel, 1978, 1980). Se assim 
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for, se torna extremamente importante para a instrução 
avaliar, da melhor maneira possivel, esse conhecimento. Os 
mapas conceituais se constituem em uma visualização de 
conceitos e relações hierárquicas entre conceitos que pode 
ser muito útil, para o professor e para o aluno, como uma 
maneira de exteriorizar o que o aluno já sabe. Obviamente, 
não se trata de uma representação precisa e completa do 
conhecimento prévio do aluno, mas sim , provavelmente, de 
uma boa aproximação. 

Se entendermos a estrutura cognitiva de um indivíduo, 
em uma certa área de conhecimento, como o conteúdo e 
organização conceitua! de suas idéias nessa área, mapas 
conceituais podem ser usados como instrumentos para 
representar a estrutura cognitiva do aprendiz. 

Assim sendo, os mapas conceituais serão úteis não só 
como auxiliares na determinação do conhecimento prévio do 
aluno (ou seja, antes da instrução ) , mas também para 
insvestigar mudanças em sua estrutura cognitiva durante a 
instrução. Dessa forma se obtém, inclusive, informações que 
podem servir de realimentação para a instrução e para o 
currículo. 

As figuras 7 a 13 são exemplos de mapas conceit uais 
construídos por estudantes de engenharia, em uma disciplina 
de Eletricidade e Magnetismo, com a finalidade de 
proporcionar informações sobre a evolução da estrutura 
cognitiva desses estudantes ao longo do curso. 

As fig uras 7 e 8, por exemplo, foram obtidas em um 
estudo ( ~oreira, 1977 ) no qual o mesmo conteúdo foi abordado 
segundo diferentes enfoques, um baseado na teoria de 
Ausubel4 e o outro o tradicionalmente encontrado nos livros 
de texto, a diferentes grupos de estudantes. A figura 7 
mostra os mapas de um aluno que estudou o conteúdo de 
Eletricidade e Magnetismo de acordo com o enfoque 
ausubeliano, enquanto a figura 8 apresenta os mapas de um 
aluno que estudou o mesmo conteúdo segundo a organização 
convencional. Ambas figuras são representativas dos tipos de 
mapas traçados por alunos que estudaram esse conteúdo 
segundo uma ou outra abordagem: 

"Comparando tais figuras, poder-se- ia 
argumentar q ue os mapas da figura 7 sugerem uma 
tendência gradual em direção a uma hierarquia 
vertical na qual os conceitos mais gerais estão no 
topo e os mais específicos na base. Esta tendência , · 
que parece não haver na figura 8,pode ser explicada 
pelo fato de que mapas conceituais com o mesmo tipo 

4 O enfoque ausubeliano enfatiza a diferenciação conceitual progressiva 
e a reconci l iação integrativa. 
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Figura 7 - Mapas conceituais traçados por um aluno que estu
dou o conteúdo de Eletricidade e Magnetismo sob a aborda gem au
subeliana; 1, 2 e 3 significam, respectivamente, antes, durante 
e após a instrução. 
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de hierarquia foram usados como recursos 
intrucionais na abordagem ausubeliana e não o foram 
na abordagem convencional. Esta diferença, portanto, 
pode apenas refletir uma influência dos materiais 
instrucionais sobre a estrutura cognitiva dos 
alunos. Isso significa que tal diferença não implica 
que os mapas da figura 7 sejam necessariamente 
melhores que os da figura 8. Por outro lado, 
considerando as regras que os alunos deveriam 
seguir, se pode observar muitas diferenças entre as 
figuras 7 e 8. Por exemplo, no último mapa da figura 
7 os conceitos mais gerais são campo eletromagnético 
e força eletromagnética, enquanto que no mapa 
correspondente na figura 8 força eletromagnética é 
considerado um conceito específico e os conceitos 
gerais são carga elétrica e corrente elétrica. 
Também neste caso não se pode dizer que um aluno 
está certo e o outro errado, contudo, este tipo de 
diferença pode estar sugerindo diferentes maneiras 
de organizar o conteúdo cognitivo em uma certa área, 
ou seja, diferentes estruturas cognitivas. É 
justamente isso o que se procura através deste tipo 
de instrumento de avaliação. (Moreirar 1983 ) 

As figuras 9, 10 e ll, por sua vez, foram obtidas em 
outra pesquisa (Ahumada, 1983; Moreira e Ahumada, 1983) na 
qual mapas conceituais foram usados como instrumentos de 
avaliação em um curso de Física Geral. Nessa pesquisa, se 
pediu aos alunos que construíssem mapas conceituais em três 
oportunidades ao longo do curso (aproximadamente no começo, 
no meio e no fim ), durante as quais eles eram também 
entrevistados pelo professor a fim de explicar seus mapas . 
Este tipo de estratégia (entrevistas) foi possível porque a 
pesquisa foi conduzida em um curso individualizado . As 
figuras 9, 10 e 11 mostram os mapas de um mesmo aluno nessas 
três ocasiões. Estes mapas sugerem uma organização vertical 
que reflete claramente a ordem de apresentação dos conceitos 
no livro de texto (Halliday & Resnick). Os três mapas têm a 
mesma estrutura e diferem apenas no número de conceitos que 
envolvem, refletindo uma forte influência do material 
instrucional sobre a estrutura cognitiva do aluno. 

Exemplos adicionais são dados nas figuras 12 e 13. Tais 
figuras ilustram os resultados obtidos em um estudo no qual 
se utilizou mapas conceituais como instrumentos de ensino e 
avaliação (Moreira e Gobara, 1983). Distintamente da 
pesquisa referida ant~riormente (Moreira e Ahumada, 1983 ), 
os alunos, antes de construir seus prórios mapas, tiveram 
contato com mapas conceituais elaborados pelo professor com 
fins instrucionais . O mapa da figura 6, por exemplo, foi um 

16 



Fig . 9 

Fig. 10 

Fig. 11 

t.l.fU: l tJJl: U 

t.W:A 

~ 

""""' 
LUUU.S 

oc ,..,. .. 

Olnu»c;.A. o.& 
NTDC.U.L tl.tnlCo 

l'CTIXl.IJ. 
IJ..Ul.ICO 

U:U.C1A f'O'Ttll::UJ. 
IL1TllCA 

C»à.CrtJ.wcU 

<X*ST A.Kti D tutn.lCA 

oxwm u.trua 

D OIS llU.Dl OI CDIUJiT 1 

.,,. 

""""' u.trul:.l 

U>Q'O UZ'TllCO 

FOICA 11.tTUU. 

n.u10 wiuco 

17 

Lltlll.A S 
l.it: l"OI ÇA 

PLUIO lL.ftllCO 

Cf 
"' QJ 
-o ..... 
::i e: ..... QJ 
Vl E 
QJ "' > o ·~ 

a; ..... 
u 

o. QJ 
o. 

Vl Vl 
o QJ 
-o s... 
"' <> 
"' V> 
s... QJ ..... "O 

"' Vl "O 

"' e: 
::i ::i ..... . ,.... - ,......... 
QJ "' co 
u E "' e: 
o ..... 
u~ 

'"' N 
V> ~ ..... 
"' ·~ 

o. "'" QJ 

"'º ): 
EN .s:: 

u 
o QJ ::i 
!.. '° "'"· QJ o QJ 
u ~ 
!.. 
QJ 
..... 
QJ 

o 
-o 
5 1/) (Y) 
O'I .,... co 
QJ o "' 
VI ~ -

• "O 
o s... CJ "' -o 
·~ "' °' <> E E e: ::i 
·~ .s:: 
!.. "' <( 
<:>..µ~ 

QJ 

o 



00 

o. 

"'"' .... u 
oo·-< 
)..< )..< 

)..< ~ ~~ o "' ., ., .., e 
.... QI ..... 
Ucn"4Cd 
~ m • ..., .... 
o. ::s u 
"' )..< O' e:: 
u "' ..,, ., 

u "' ... 

9' .... 
V ,;, - IE.dl · 

Figura 12 - Primeiro mapa conceitua] confeccionado pelo estudante nQ 2; apõs a 109 
unidade de estudo (Moreira e Gobara, 1983; Moreira e Buchweitz, 1987). 



\.O 

.... .... . 
4> B. d l • lJ O.(. 

F • àxB 

Figura 13 - Segundo mapa conceitual confeccionado pe l o . estudante n9 2; apõs a 209 
unidade de estudo (Moreira e Gabara, 1983; Mo reira e Buchweitz, 1987) . 

LINHA 
DE 

INDUÇÃO 

a. .. , 

\ 

\ . 
~..,.) 



dos mapas usados neste estudo como recurso instrucional . As 
figuras 12 e 13 são mapas de um mesmo aluno traçados 
aproximadamente na metade e no final do curso 
respectivamente. Estes mapas parecem apresentar uma 
organização hierárquica do centro para as bordas. No 
primeiro, o conceito de carga elétrica ocupa uma posição 
central e parece estar rodeado por outros conceitos a ele 
subordinados. No segundo, além de carga elétrica, outros 
conceitos ocupam a parte central do mapa e ficam rodeados 
por conceitos subordinados. 

Todos estes exemplos foram oferecidos nesta secção para 
ilustrar, da melhor maneira possível, as potencialidades do 
uso de mapas conceituais como instrumentos de avaliação. 

Mapas conceituais como recurso para análise do conteúdo. 

Os mapas conceituais podem ser construidos para o 
conteúdo de uma aula, de uma disciplina, de um conjunto de 
disciplinas ou de um programa educacional inteiro que 
conduza à obtenção de um diploma profissional. Tudo depende 
da generalidade ou da especificidade dos conceitos, do nível 
de inclusividade dos conceitos que estão no mapa. Conceitos 
abrangentes, integradores, podem servir de base para o 
planejamento curricular de. um determinado curso, enquanto 
conceitos mais específicos, pouco inclusivos, podem orientar 
a seleção de materiais e atividades instrucionais 
específicos. 

Mapas conceituais podem ser uma ferramenta importante 
para focalizar a atenção do planejador de currículo para o 
ensino de conceitos e para distinção entre conteúdo 
c urricular e conteúdo instrumental.Ou seja,entre o conteúdo 
que se espera que seja aprendido e aquele que servirá de 
veiculo para a aprendizagem (Stewart et al., 197 9 ) . 

Um bom planejamento de currículo implica uma cuidadosa 
análise de quais são os conceitos centrais para o 
entendimento da disciplina, ou parte da discipl ina, que 
sendo considerada. Mapas conceituais podem ser extremamente 
úteis nessa tarefa. Na figura 14, por exemplo, apresenta-se 
um mapa conceitual para o conteúdo relativo ao estudo dos 
fenômenos térmicos. Nele aparecem os conceitos e leis q ue 
são fundamentais para o entendimento desse assunto. A figura 
15, por sua vez, mostra o mapeamento conceitual do conteúdo 
de eletromagnetismo que serviu de guia para um curso 
introdutório nesse assunto (Moreira, 1977 ) .Na colu na central 
estão os conceitos mais abrangentes e que são comuns aos 
fenômenos elétricos (lado esquerdo do mapa } e aos magnéticos 
(lado direito } . Aproximadamente nos quatro cantos do mapa , 
dentro de retângulos, aparecem as quatro equações básicas do 
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Eletromagnetismo (Equações de Maxwell). A figura 16 most ra 
outro mapa conceitua! para o mesmo conteúdo de acordo com a 
percepção de outra pessoa . (Não existe um único mapa para 
cada conteúdo ! ) 

Observe- se que o mapa da figura 15 não foi construido 
seguindo o modelo proposto na figura 1. Isso ilustra o fato 
de que 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 . 

Um exercicio interessante é o de tentar fazer o 
mapeamento conceitua! de um programa educacional(curso) 
completo. Às vezes é surpreendente observar como, no fundo, 
o número de conceitos importantes é relativamente pequeno. 
Ocorre que tais conceitos são repetidos com nomes diferentes 
em diferentes disciplinas. Não é raro, ao fazer isso, 
chegar-se à conclusão d e que o programa está c heio de 
repetições inúteis e não focaliza adequadamente os conceitos 
que são realmente importantes . 

Concl.usão -- "Negociando significados R, 

Neste trabalho, mapas conceituais foram propostos como 
recursos para o planejamento instrucional e curricular e 
como instrumento de avaliação. Principalmente através de 
exemplos, se procurou ilustrar as possibilidades de 
utilização dos mapas conceituais, em particular no ensino da 
Física. 

Embora se tenha abordado separadamente o uso de mapas 
como instrumentos didáticos, de avaliação e de análise do 
conteúdo, esta separação é um pouco artificial pois os 
mesmos mapas usados no planejamento curricular (na análise 
conceitua! do conteúdo) podem ser empregados como recursos 
instrucionais. Podem também servir de auxiliares na 
avaliação quando são usados como termo de comparação com 
mapas traçados pelos alunos ou quando são usados como 
referencial para a elaboração de provas. 

Cabe também assinalar que apesar de que os mapas 
apresentados neste trabalho se referem, em geral, ao ensino 
universitário, o mapeamento conceitual pode ser usado tanto 
na escola secundária como na primária. Novak e Gowin ( 1984) 
apresentam vários exemplos àe mapas conceituais construídos 
por crianças de escola primária . 
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Não obstante, em todos e sse s casos , mapas conceituai s 
podem ser pensados como uma ferrame nta para negociar 
significados. Tal como dizem Novak e Gowin (1984, p. 14 ), 
"porque são representações explicitas, abertas, dos 
conceitos e proposições que uma pessoa tem, mapas 
conceituais permitem que professores e alunos troquem, 
'negociem', significados até que os compartil hem . Segundo 
Novak e Gowin, mapas conceituais se destinam a representar 
relações significativas entre conceitos na forma de 
proposições, isto é, são dispositivos esquemáticos para 
representar um conjunto de significados de conceitos 
encaixados em um sistema de referência proposicional. 

De fato, como proposições são dois ou mais conceitos 
ligados por palavras em uma unidade semântica, mapas 
conceituais podem ser traçados de tal maneira que não 
somente conceitos sejam exteriorizados mas também 
proposições. Quer dizer, se a pessoa que faz o mapa rotula 
com uma ou mais palavras- chave as linhas que unem conceitos 
em um mapa, de tal modo que os conceitos e essas palavras 
formem uma proposição, seu mapa representará não apenas sua 
maneira de organizar um conjunto de conceitos mas também 
proposições que expressam significados atribuídos às 
relações entre conceitos. Como tal, o mapeamento conceitual 
pode ser visto como uma técnica para exteriorizar o 
entendimento conceitual e proposicional que uma pessoa tem 
sobre um certo conhecimento . 

O mapeamento conceitual como técnica para negociar 
significados é hoje a perspectiva dominante no trabalho 
desenvolvido no Programa de Educação em Ciências e 
Matemática do Departamento de Educação da Universidade de 
Cornell, onde foi originalmente desenvolvida a idéia de mapa 
conceitua l no início dos anos setenta (Moreira e Novak, 
1987) . 

.Apêndices 1. exemplos de mapas conceituais em distintas 
áreas; 2. como construir um mapa conceitual; 3.pós-escrito. 

Referências 

AHUMADA,Waldo E. Mapas conceituais como instrumentos 
investigar a estrutura cognitiva em Física. 
Dissertação de Mestrado, Instituto àe Física da 
UFRGS, 1983. 

25 

para 



AUSUBEL , Da vid P., NCNA l< , 00.:.:; eµh D. and HANESIAN, H.Educational 
psychol.ogy : a cogni tive vi.ew. 2 nd . ed. New York: Hol t 
Rinehart a nd Winston, 1978. Trad . p/português de 
Eva Nick et al . Ps icologia educacional. Rio de 
Janeiro: Interamericana, 1980. 

BOGDEN, Christopher A. The use of concept mapping as a 
possible strategy for instructional design and 
evaluation in college genetics . M.Sc. dissertation, 
Cornell Universi ty, Ithaca, N.Y . , 1977. 

MOREIRA, Marco A. An Ausubelian approach to physics 
instruction: an experiment in an introductory 
college course in electromagnetism. Ph . D. thesis, 
Cornell University, Ithaca, N. Y., 1977. 

MOREIRA, Marco A. Concept maps as tool s for teaching. 
Journal of College Science Teaching,Washington, 
8 (5 ) :283- 86, 1979. 

MOREIRA, Marco A. Mapas conceituais como instrumentos 
para promover a diferenciação conceitual progres
siva e a reconciliação integrativa . Ciência 
e Cultura, São Paulo, 32 (4) :474 - 79, 1980. 

MOREIRA, Marco A. Uma abordagem cognitiV'ista ao ensino 
da Fisica: a teoria de Ausubel como sistema de 
referência para a organização do ensino de 
ciências.Porto Alegre: Editora da Universidade, 1983. 

MOREIRA, Marco A. Mapas conceituais e aprendizagem 
significativa . O Ensino, Pontevedra/Espanha & 
Braga/Portugal, Nos. 23 a 28: 87-95, 1988. 

MOREIRA, Marco A. Um mapa conceitual para partículas 
elementares. Revista de Ensino de Fisica,São 
l?aulo,11: 114-129, 1989. 

MOREIRA, Marco A. Um mapa conceitual para interações 
fundamentais. Ense~anza de las Ciencias, 
Barcelona,8(2): 133-139, 1990. 

MOREIRA, Marco A. e MASINI, Elcie F.S. Aprendizagem 
significativa; a teoria de aprendizagem de David 
Ausubel. Sâo Paulo: Editora Morae s , 1982. 

26 



MOREIRA, Marco A. and AHUMADA, Waldo E. Concept maps as 
tools for evaluation in physics education . Paper 
presented at the International Seminar on Physics 
Education, Caracas, Venezuela, August, 1983. 

MOREIRA, Marco A. and Gobara, Shirley T. Concept maps as 
instructional tools in physics education. Paper 
presented at the International Seminar on Physics 
Education, Caracas, Venezuela, August, 1983. 

MOREIRA, Marco A. e Buchweitz, Bernardo Novas estratégias de 
ensino e aprendizagem:os mapas conceituais e o Ve 
episterno16gico. Lisboa: Plátano Edições Técnicas, 1993. 
114 p. 

MOREIRA, Marco A. y NOVAK, Joseph.D. Investigación en 
ensenanza de las ciencias en la Universidad de 
Cornell: sistemas de referencia teóricos, 
cuestiones foco y abordes metodológicos. Trabajo 
presentado en el II Congreso Internacional sobre 
Investigación en la Didáctica de las Ciencias y de 
las Matemáticas, Valência, Espana, Septiembre de 
1987. Ensefianza de las Ciencias, 6 (1) : 3- 18, 1988. 

MOREIRA, Marli M. The learning theory of David Ausubel 
as an alternative framework for organizing the 
teaching of language and literature. M.Sc. 
dissertation, Cornell University, Ithaca, N. Y., 
1977. 

NOVAK, Joseph D. A theory of education. Ithaca, 
N.Y. :Cornell University Press, 1977. Trad.p/português 
de M.A.Moreira Orna teoria de educação. São Paulo, 
Pioneira, 1981 . 

NOVAK, Joseph D. and Gowin, D.Bob. Learning how to learn. 
New York: Cambridge University Press, 1984. 

ROWELL, Richard M. Concept mapping: evallJation of 
children's science concepts following Audio
Tutorial instruction. Ph. D. thesis, Cornell 
University, Ithaca, N. Y., U.S.A. , 1978. 

STEWART, James; VAN KIRK, Judy and ROWELL, Richard M. 
Concept maps : a tool for use in biology teaching. 
The American Biology Teacher, 41 (3) :1 71 -75 , 1979. 

27 



APÊNDICE 1 Exemplos adicionais em distintas áreas. 

Codo coso 

Figura A1 - Dois mapas conceituais construidos a partir de entrevistas com um 
estudante de segunda se ri e (acima) e' dez anos depois' ao final 
do segundo grau (abaixo ). Os mapas sugerem a "correção" de concei 
tos contextualmente errôneos bem como a diferenciação progressiva 
e a reconciliação integrativa de conceitos. · 
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Figura A2 - Tr~s mapas conceituais indicando como os mesmos conceitos assumem novas relaç6es 

de s ignifi cado quando diferentes conceitos são "elevados" a um estado superorde
nado, ilustrando a natureza de "mapa de borracha" da organização cognitiva. 
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Símbolos Imagens 

FIGURA A3 - Um mapa conceitua] para roman ce (M.M.Moreira, 1977). 
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FIGURA A4 - Um mapa conceitual para poesia (M.M.Moreira, 1977). 
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Figura AS - Um mapa conceitual para o roman
ce "Rip Van Winckle" de W. lrwing. 
Feito por Maria Elisa Seger; In
glês VI; UNI SI NOS, 1983. 
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Figura A6 - Um mapa conceitua] para o romance "Rip Van Winckle" feito por 
outra aluna . !vete Ester Theissen; lngl~s VI; UNISINOS, 1983. 
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l REASO~, EARTH l S SllORT 

I renson, earth iG 6hort, 
And anguish obsolute, 
And many hurt; 
But whot of t ha t ? 

l reason, we could die: 
The best vitality 
Cannot excel decay; 
But what of that? 

I reason that in heaven 
Some ho w, it will be even, 
Some new equation given 
Bu t what of that? 

Emily Dickinson 

Fipra A7 - Um mapa conceitual para a poesia "! Reason, Earth is Short" de 
Emily Dickinson. Vera Luiza Kelsch; Inglês VI, UNI SINOS, 1983. 
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de 
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Máximos 
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FUNÇÃO 
SEQUENCIAL 

SEQÜ!ôNCIA 
ARITM1'TICA 

(P.A.) 

Medias 

SEQÜ!ôNCIA 
GEOM1'TRICA 

(P.G.) 

M.Arit M. Har- M.Geo
méticã mônica metrica 

Figura AB - Um mapa conceitual, segundo o mode lo ausube l iano, 
em Matemitica. Gladis R.W. Bl umentha l , 1984. 
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Figura A10 - Um mapa conceitua l para evolução e seres vivos. Vera Beatri z Menda Hochberg, Dep. de Genética, UFRGS , 19BO. 
Bibliografia: Savage, J.M. Evolution. Holt, Rinehart and Winston , Eds. New York, 1963, 126p. 

levine, l. Biologia do gene. Ed. da Universidade de São Paulo. 1977. 405p. 



APÊNDICE 2 Como construir um mapa conceitua l . 

1 . Identifique os conceitos- chave do conteúdo que vai mapear 
e ponha- os em uma lista . Limite entre 6 e 10 o número de 
conceitos . 

2 . Ordene o s conceitos, colocando o(s) mais geral(is), mais 
inclusivo(s), no topo do mapa e, gradualmente, vá agregando 
os demais até completar o diagrama de acordo com o princípio 
da diferenciação progressiva. 

3 . Se o mapa se refere, por exemplo, a um parágrafo de um 
texto, o número de conceitos fica limitado pelo próprio 
par ágrafo . Se o mapa incorpora também o seu conhecimento 
sobre o a ssunto, além do contido no texto, conceitos mais 
específicos podem ser incluídos no mapa. 

4 . Conecte os conceitos com linhas e rotule essas linhas com 
uma ou ma is palavras- chave que e xplicitem a relação entre os 
conc ei t o s . Os conceitos e as palavr as - chave devem fo r mar uma 
p r oposição que e xpres se o significado da relaç ão . 

5 . Evite palavras que apenas indiquem r elações triviais 
e nt r e os conceitos. Busque relações horizontais e cruzadas. 

6 . Exemplos podem ser agregados ao mapa, embaixo dos 
conceitos correspondentes. Em geral, os exemplos ficam na 
parte inferior do mapa. 

7. Geralmente, o primeiro intento de mapa tem simetria pobre 
e alguns conceitos ou grupos de conceitos acabam mal 
situados em r e lação a outros que estão mais relacionados . 

8 . Tal vez neste ponto você já comece a imaginar outras 
maneiras de faze r o mapa.Lembre- se que não há um único modo 
de t r açar um mapa conceitual . À medida que muda sua 
compreensã o sobre as relações entre os conceitos, ou à 
medida que você aprende, seu mapa também muda.Um mapa 
conceitual é uma coisa dinâmica, refletindo a compreensão de 
quem o faz no momento em que o faz. 

9 . Compartilhe seu mapa com seus colegas e examine os mapas 
deles. Pergunte o que significam as relações, questione a 
localização de certos conceitos, a inclusão de alguns que 
não lhe parecem importantes, a omissão de outros que você 
julga fundamentais. O mapa conceitual é um bom instrumento 
para compartilhar, trocar e "negociar" significados . 
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Pó s - es c r ito· 

M.A Moreira 

O uso de mapas conceituais como recurso instrucional 
nãb é mais novidade. Trata-se de uma estratégia 
originalmente desenvolvida pelo Professor Joseph Novak e 
seus estudantes de pós- graduação, em meados dos anos setenta 
na Universidade de Cornell, que hoje se utiliza com alunos 
de qualquer idade em qualquer disciplina. (Algun s dos 
exemplos apresentados no artigo são de 1977 e algumas das 
referências são também dessa época . ) 

Contudo, o amplo uso dos mapas con,ceituais que se 
observa atualmente trouxe consigo algumas distorções que 
tentarei discutir neste pós- escrito, redigido dez anos após 
a primeira versão do artigo . 

Mapas conceituais tipo"guarda- chuva", como o da figura 
P.S.1 (que segue o modelo da figura 1 e está bem ilustrado 
nas figuras 2, 4, 5 e outras ) , são mui to parecidos com 
quadros- sinóticos de c·onceitos. Quadros- sinóticos são úteis 
para uma vista conjunta de um todo e suas partes com fins 
instrucionais, mas é dificil considerá- los uma inovação 
didática ou uma estratégia rnetacogniti va como pretende- se 
que sejam os mapas conceituais. 

Exemplos ou conceitos olnóa mols especlflcos. Exemplos ou conceitos 11lndô mols especlflcos. 

Figura P . S. l Uma visão esquemática de mapa conceitua! como 
quadro-sinótico. 

• Apêndice 3 do artigo "Mapa s Conceituais no Ensino da Fisica ", Textos 
de Apoio ao Professor de Fisica, No. 3, Grupo de Ensino, Instituto de 
Fisica da UFRGS, 1992. 

39 



Esse tipo de mapa concei tual é mui to comum. É também 
usual encontrar professores dizendo que já usavam mapas 
conceitua is mui to antes de terem ouvido falar neles. Na 
verdade, o que eles utilizavam eram quadros- sinóticos e este 
conhecimento prévio serviu de idéia- âncora (subsunçor) para 
dar significado ao conceito de mapa conceitual, de tal 
maneira que o interpretaram apenas como um novo tipo de 
quadro-sinótico (um caso de aprendizagem significativa 
subordinada derivativa !) . 

Já fiz muitos desses mapas e inclui varios deles neste 
artigo, mas hoje sou crítico desse modelo na medida em que 
tais mapas são confundidos com simples quadros-sinóticos 
classificat6rios. Mapas conceituais não são quadros
sinóticos. Em um mapa conceitual não se busca apresentar em 
um diagrama as "partes" de um conceito. (Conceitos têm 
significados, não partes.) Também não se trata de 
classificar conceitos. Se trata, isso sim, de identificar os 
conceitos-chave de um certo conhecimento, de organizá- los em 
um diagrama com algum tipo de hierarquia (quer dizer, 
diferenciando, de alguma maneira, entre conceitos 
subordinados, superordenados, inclusivos, específicos, 
exemplos) e de relacioná- los explicitamente (através de 
linhas conectando conceitos e de palavras- chave sobre tais 
linhas dando significado às.relações ) . 

Além disso, mapas conceituais tipo quadro-sinótico 
tendem a enfatizar apenas relações (geralmente pobres) de 
subordinação, omitindo importantes relações horizontais e 
outras relações cruzadas que são cruciais para a 
reconciliação integra tiva e para a aprendizagem 
significativa superordenada. As relações conceituais e a 
estrutura conceitual de um certo corpo de conhecimento são 
muito mais complexas do que o que se pode obter através de 
um mapa conceitual, em particular do tipo guadro-sinótico. 

Outra interpretação errônea acerca dos mapas 
conceituais é pensá-los ou construi- los como diagramas de 
fluxo. Muita gente utiliza várias setas em seus mapas 
conceituais, de tal modo que se possa "ler" cada ramificação 
que aparece no mapa. 

Por exemplo, em um mapa concei tuaJ. do tipo "guarda
chuva" , não seria raro encontrar uma ramificação como a 
sugerida na figura P.S.2. 

0.:-a, será preciso um mapa conceitual para expre.s.sar 
esta seqüência proposicional de conceitos ? Certamente não ! 
Uma perda de tempo ! 
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céu 

azul 

luz 

Figura P. S.2 Uma ramificação ficticia de um mapa conceitual 
tipo diagrama de fluxo. 

Ao fazer um mapa conceitual de um artigo de pesquisa, 
por exemplo, muitas pessoas tentam traçá- lo de tal maneira 
que o artigo possa ser "lido" através do mapa . Ou seja, o 
mapa parece uma visão esquemática do trabalho, cheia de 
direções preferenciais indicadas por meio de setas. Isso é 
uma distorção da idéia de mapa conceitual e um desperdicio 
de seu potencial para facilitar a aprendizagem 
significativa. Mapas conceituais são úteis para desvelar a 
estrutura conceitual do artigo que, geralmente, está 
implícita, subjacente, subentendida, e que não tem nada a 
ver com um diagrama de fluxo: conceitos não são passos em 
uma sequência de operações. O mapa conceitual de um artigo, 
ou de outro texto qualquer, não é uma leitura, uma 
estilização, ou uma compactação do artigo ou texto em um 
diagrama de fluxo. É unicamente um diagrama dos principais 
conceitos embebidos no trabalho e das relações entre 
eles. "Materiais e métodos", "resultados", "hipóteses" não 
aparecem no mapa conceitual de uma pesquisa. 

Mapas conceituais também não são organogramas 
conceituais. Conceitos em uma estrutura não têm posições bem 
definidas e suas relações não são de poder. As hierarquias 
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de conceitos são contextuais: um conceito- chave em uma 
hierarquia pode ser secundário em outra. 

Além destas confusões com quadros- sinóticos, diagramas 
de fluxo e organogramas, outra critica que tenho aos mapas 
conceituais, tal como comumente utilizados por professores e 
alunos, se refere às palavras- chave que devem ser colocadas 
sobre as linhas a fim de explicitar as relações . 

Não é fácil achar uma palavra- chave que expresse · uma 
relação significativa entre dois conceitos. Então, a 
tendência é cair no uso de verbos e proposições que, na 
melhor das hipóteses, sugerem relações muito pobres e jogam 
fora a grande potencialidade oferecida ai para uma 
negociação de significados. Palavras como "é", "são", "pode 
ser", "pertence", "depende", "tem", "ou", "de", "da" 
aparecem freqüentemente em mapas conceituais, mas, a rigor, 
não dizem nada sobre as relações entre os conceitos. Por 
exemplo, o verbo "é" poderia ser usado como palavra-chave 
(ou palavra de enlace ou, ainda, conectivo ) em um mapa 
conceitual para ligar os conceitos "céu" e "azul", formando 
a proposição "céu é a z ul" que não diria nada sobre a relação 
entre o céu e sua coloração azulada . 

No começo, as linJ:ias que apareciam nos mapas 
conceituais não eram rotuladas. Mui tos dos exemplos dados 
neste artigo não têm nada escrito sobre as linhas. 
Posteriormente, introduziu- se a rotulação das linhas com 
palavras- chave a fim de aumentar a ?Otencialidade 
instrucional dos mapas. Foi uma evolução, mas muitos dos 
usuários não exploram essa potencialidade e ficam 
satisfeitos com relações triviais expressas através de 
conectivos muito pobres . 

A título de conclusão destes comentários, vou listar 
algumas perguntas, que geralmente são feitas em 
"workshops"ou palestras sobre mapas conceituais, e dar 
minhas respostas. 

O mapa tem que ser hierárquico ? É necessário seguir o 
modelo ausubeliano? 

Pode-se, ou deve- se, usar setas ? 

Pode- se usar equações ao invés de palavras- chave ? 

Pode-se incluir processos nos mapas ? 
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Creio que os conceitos incluídos em mapa conceitual 
devem estar hierarquizados de alguma maneira. É preciso 
evidenciar, de algum modo, quais são os conceitos 
subordinados, os superordenados (ou sobreordenados ) , os 
inclusivos, os especificos, os mais relacionados, os 
frouxamente vinculados . O modelo ausubeliano faz essa 
hierarquização de maneira clara, até mesmo rigida, mas tem o 
problema de sugerir quadro-sin6tico ou organograma. 

A questão das setas já foi abordada. Claro que podem 
ser usadas. O problema é que elas tendem a dar 
direcionalidade ao mapa conceitual e, conseqUemente,lembrar 
diagrama de fluxo . 

Não é recomendável usar equações em substituição às 
palavras- chave (conectivos ) porque podem mascarar o 
desconhecimento da relação entre os conceitos. Um aluno, por 
exemplo, pode usar uma fórmula matemática como conexão entre 
dois conceitos simplesmente porque os dois aparecem nessa 
fórmula e não ter a menor idéia sobre uma relação mais 
significativa entre eles. 

Processos, em principio, não devem ser incluídos, uma 
vez que o mapa é de conceitos e somente conceitos. 

Neste pós-escri~o tentei fazer uma (auto )crítica ao mau 
uso dos mapas conceitua is. Sem defender regras rígidas e 
proibições na confecção de mapas conceituais, minhas 
criticas resultam na seguinte mensagem ao usuário de mapas 
conceituais: 

Veja o mapa conceitual com outros olhos, imagine- o como 
uma coisa nova. Desprenda- se das idéias de quadro-sinótico, 
diagrama de fluxo e organograma. Hierarquize os conceitos de 
uma maneira que faça sentido contextualmente. Não se 
conforme com relações pobres, apenas de cima para baixo e 
com conectivos triviais. Faça um esforço para encontrar uma 
palavras-chave que dêm significados não triviais para as 
relações conceituais. Busque relações cruzadas. 
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Encare o mapa conceitual como um instrumento para 
negociar significados, para facilitar a aprendizagem 
significativa. Como tal, ele é um diagrama que muda à medida 
que ocorre a aprendizagem significativa . Mapas conceitua is 
não são defini ti vos, são instrumentos para representar e 
aprender a estrutura conceitual de um corpo de conhecimento. 

Fazendo isso, você certamente se dará conta da enorme 
potencialidade dos mapas conceituais como recurso 
instrucional. (Escrevi este pós- escrito para tentar evitar 
que você leve tanto tempo quanto levei para perceber isso. ) 
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