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Resumo 

Esse artigo objetivou identificar os benefícios da técnica de mapeamento conceitual 
quando aplicada como instrumento de diagnóstico. Estudo qualitativo, de natureza 
exploratória, tomou por orientação a seguinte questão problematizante: o quão revelador 
mostra-se a técnica quando empregada com o propósito avaliativo? Os resultados 
obtidos ratificaram os benefícios referenciados na literatura, especialmente àquele cerne 
desse trabalho (uso como instrumento de avaliação e diagnóstico). Os mapas revelaram 
deficiências conceituais, dificuldades de associação, zonas de conforto ou domínio, 
familiaridades, dentre outros aspectos relevantes para uma eficácia operação de ajustes 
metodológicos necessários à consecução dos objetivos de aprendizagem. O instrumento 
mostrou-se eficaz no aproveitamento e conexão de saberes interdisciplinares, 
contribuindo para a tradução de conceitos complexos, reforçando seu valor pedagógico, 
ampliado quando o exercício da autonomia e participação dos alunos são incentivados. 
 
Palavras-chave:  mapa conceitual – aprendizagem significativa – avaliação 
 
 
1 Introdução 
 

É crescente a incidência de utilização de representações ou objetos gráficos 

como instrumento das estratégias de ensino. A utilização dessas representações remota a 

Antiguidade. Na pré-história o homem lançava mão de pictogramas para ilustrar ideias, 

objetos, mensagens e conhecimento. Na atualidade, a mensagem visual segue em relevo 

no processo comunicativo.  

“Ahora más que nunca se requiere “visualmente alfabetos” para poder obtener sentido 

de las imágenes, cada vez más complejas, a las que se está expuesto, así como para crear y 

transmitir mensajes, comunicarse, haciendo uso de estes medios.” (ARENAS, 2005, p.14) 

Os organizadores gráficos são estruturas que combinam representações 

linguísticas (palavras, expressões idiomáticas, frases) e não linguísticas (formas, 

conectores e símbolos). (LÓPEZ, 2008) Na prática educativa são usualmente empregados 

para alcançar a potenciação da aprendizagem, explorando os conhecimentos prévios, 
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ideias insipientes, estilo de construção, padrão de organização, compreensão, pontes 

interdisciplinares, além das experiências anteriores do aprendente. Igualmente,  

Facilitan el descubrimiento y diseño de patrones, relaciones,  e 
interrelaciones. Ayudan a desarrollar el pensamiento  creativo, 
facilitan tanto el desarrollo de habilidades cognitivas a través de la 
práctica de estrategias de aprendizaje como el despliegue visual 
interactivo de contenidos. (LÓPEZ, 2008, p. 102) 

A representação esquemática desses organizadores favorece a apreensão de um 

volume significativo de dados, ensejando unidade, qualidade, coerência e a integração 

de núcleos importantes de conhecimento elaborado. Sua utilização importa à 

organização dos conteúdos de modo didático, respeitando o repertório cognitivo do 

discente. 

Ante o exposto, esse artigo tem o objetivo de identificar os benefícios da técnica 

de mapeamento conceitual, modalidade de organizador gráfico, quando aplicada como 

instrumento de diagnóstico. “Os mapas conceituais são excelentes instrumentos de 

avaliação por sua capacidade de evidenciar a individualidade da aprendizagem, o estado 

do conhecimento representado pelos alunos, bem como de detectar fragilidades dos 

aprendizes.” (VEIGA, 2013, p. 54) A questão problematizante que se coloca é: o quão 

revelador mostra-se a técnica quando empregada com esse propósito? A expectativa é 

que a análise dos mapas conceituais gerados e de aspectos relacionados ao seu processo 

de elaboração propicie uma solução à questão que motivou a realização desse trabalho. 

 

2 Embasamento teórico 

2.1 Mapas conceituais.   

Os mapas conceituais, como o próprio nome sugere, representam graficamente 

conceitos, estruturados por meio de proposições definidoras e suas interrelações, 

aquelas necessárias à sua compreensão. Essa representação tem propriedade de síntese, 

uma vez que comporta em sua configuração apenas as ideias essenciais relacionadas ao 

conceito. (ARENAS, 2005) 

Organizados de modo coerente, esses diagramas comunicam o sentido atribuído 

por  seus autores. (TAVARES, 2007; MOREIRA, BUCHWEITZ, 1987; MOREIRA, 

ROSA, 1986; VEIGA, 2013; ARENAS, 2005) De fato, os mapas conceituais espelham 

o nível de compreensão do discente em relação ao conceito desenvolvido, 

externalizando regularidades e padrões, nível de organização cognitiva, assim como os 

fundamentos teóricos utilizados na construção. (CAÑAS, NOVAK, 2006) 
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Com base no modelo original idealizado por Novak e Gowin (1988), os mapas 

conceituais são formados por conceitos, proposições e palavras ou expressões de 

ligação.  

O conceito relaciona-se ao objeto de aprendizagem, núcleo da abstração e 

exploração de significados. 

As proposições comunicam significados. Por essa razão, apresentam função 

semântica. 

As palavras de ligação ou enlace oferecem sentido às relações estabelecidas 

entre essas unidades semânticas, dando forma ao conceito. Com efeito, representam a 

amálgama fundamental, que confere unidade lógica à construção conceitual. Os termos 

de ligação conectam essas proposições, ensejando maior clareza. A presença desses elos 

ou termos de enlace constitui característica distintiva dos mapas conceituais, o que 

acentua sua propriedade didática, reduzindo a subjetividade na interpretação e 

idiossincrasias. (GAVA, MENEZES, CURY, 2003; ARENAS, 2005; NOVAK, 

GOWIN, 1988) 

O raciocínio norteador da construção (significado) pelo sujeito determina a 

direção e sentido dessas associações, as quais podem ser antecedentes (pré-requisitos 

conceituais) e/ou consequentes (repercussão, conceitos decorrentes e importância).  

Em face dessa estrutura, os mapas conceituais dispensam a presença do autor 

para compreensão de seu significado, o que permite ao discente compartilhá-los com 

terceiros em práticas colaborativas, revivendo os percursos ou trilhas de aprendizagem 

propostos pelos pares. (CORREIA, 2014)  

O caráter instrumental e benefícios reconhecidos dos mapas conceituais os 

tornam úteis a diferentes áreas do conhecimento.  

A técnica mobiliza, na interpretação de situações e conteúdos escolares, 

conhecimentos prévios e experiências anteriores do discente, favorecendo a 

aprendizagem baseada em significados. Por esse prisma, a memorização deixa de ser 

alvo, para tornar-se consequência do processo de significação. A racionalidade presente 

no mapeamento leva naturalmente à seleção, organização, simplificação, síntese, 

hierarquia de conceitos e pré-requisitos. A triagem de elementos-chave na composição 

conceitual representa um filtro cognitivo, que é apurado no curso do desenvolvimento 

da estrutura do aprendente. (CAÑAS, 2000; VEIGA, 2013; PEÑA, 1994) Essa prática 

pedagógica oportuniza ao docente perceber como o aluno valoriza, sente, vincula, 
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percebe, interpreta os conteúdos escolares, dando azo a intervenções proativas, visando 

a conscientização e (re) organização desse conteúdo. (VEIGA, 2013; ARENAS, 2005; 

CAÑAS,2000; NOVAK, 1988) Arena (2005) aponta como benefícios da técnica: 

- Diagnostican la estructura cognitiva del estudiante después de una 
exposición o lectura de un material. 
- Facilitan el desarrollo del vocabulário del estudiante. 
- Mejoran la discusión grupal de um contenido o domínio específico. 
-  Favorecen el aprendizage de textos tradicionales. 
- Facilitan la integración de información obtenida de diferentes fuentes. 
- Mejoran la esquematización de contenidos. 
- Ayudan a larepresentación de problemas.  (...) 
- Proveen uma manera eficaz de identificar las ideas fundamentales  y las 
relaciones entre conceptos de diferente nível de complejudad. 
- Conducen a la formación de imágenes mentales que pueden usarse, 
posteriormente, para guiar el recuerdo de proposiciones verbales. 
- Ayudan a compensar el deficiente desarrollo de habilidades verbales de los 
alumnos. (ARENA, 2005, p. 10)  
 

O emprego da técnica catalisa a emancipação e autogestão do conhecimento elaborado 

pelo discente, o que é sustentado pela teoria da aprendizagem significativa.  

 

2.2 Aprendizagem significativa.  

 A aprendizagem significativa opõe-se diametralmente àquela mecânica, uma 

vez que a escolha do itinerário de aprendizagem e mobilização de recursos cognitivos 

cabem ao sujeito aprendente.  

Agente fundamental no processo ensino-aprendizagem, o discente explora e 

articula de modo espontâneo os conhecimentos e concepções preexistentes, intuições, 

experiências anteriores, associações, interesses e expectativas, atribuindo um 

significado particular ao objeto de aprendizagem. A estrutura cognitiva do indivíduo é 

formada por esses elementos. (CICUTO, CORREIA, 2013; SCHLEMMER, SIMÃO 

NETO, 2008; SAXE, MURILLO, 2011; CASTAÑEDA, 2006; RODRÍGUEZ, 2004) É 

esse repertório inicial, aliado ao compromisso emocional, predisposição, afinidade e 

motivação, que definem as dimensões da janela com que o sujeito aprecia, interpreta e 

interage com o mundo. 

A valorização é um componente fundamental da aprendizagem significativa. A 

importância atribuída ao conteúdo pelo aluno remete a um esforço espontâneo e 

pragmático de contextualização da realidade. (VALDIVIA, 2009)  

A aprendizagem baseada na memória armazena arbitrariamente as informações 

na estrutura cognitiva, o que a torna temporal. Por essa lente, a aprendizagem 

significativa “(...) es um processo por médio del que se relaciona nueva información 
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com algún aspecto ya existente em la estructura cognitiva de um individuo y que se a 

relevante para el material que se intenta aprender.” (MÉNDEZ, 1993, p. 91) 

De fato, a estrutura cognitiva compõe-se por conceitos prévios, denominados de 

inclusivos. Esses conceitos importam à assimilação, diferenciação e acomodação 

progressiva de novos conteúdos, determinando sua quantidade, qualidade e variedade. 

Os conceitos inclusivos são os organizadores prévios, pontes cognitivas que 

formam a rede de significados. Essa pré-significação potencializa a compreensão de 

conteúdos, em grau crescente de complexidade. (MÉNDEZ, 1993) 

El nuevo conocimiento se construye sobre la base del conocimiento 
actual. Los conocimientos previos (aún concepciones intuitivas), así como los 
conocimientos a ser aprendidos, son articulados por el aprendiz en estructuras 
de conocimiento que los integra, significativamente, a su base de 
conocimientos para que el aprendizaje sea exitoso. (CASTAÑEDA, 2006, 
p.14) 

O edifício cognitivo é construído a partir das experiências e trajetória do sujeito 

aprendente. Os conceitos inclusivos não são estáticos, diferenciando-se 

progressivamente. O papel do educador nessa emancipação é decisivo, ora apresentando 

novos conteúdos e situações de aprendizagem contextualizadas, ora negociando sentidos 

e relevância. Em resposta a tais estímulos, o aluno reage emocionalmente alocando 

conceitos específicos em posição subordinada àqueles supraordenados (conceitos 

inclusivos), dando significado e organicidade ao conhecimento apresentado. 

As condições genuínas de aprendizagem, em sentido prático, não estão 

posicionadas externamente ao indivíduo. Gerais, abstratos, funcionais e inclusivos, os 

organizadores prévios “Ayudan a afianzar la nueva información  y conducen al 

desarrollo de otros inclusores mediante la relación del novel material de aprendizaje 

coninclusors específicos y relevantes.” (MÉNDEZ, 1993, p. 93) 

A teoria da aprendizagem significativa possui notada repercussão pedagógica, 

tendo em vista que explica o padrão de organização dos conteúdos pelo sujeito 

aprendente, lançando reflexões pertinentes acerca do design das estratégias, recursos de 

ensino e a organização ‘significativa’ desses conteúdos. Esse diagnóstico reclama a 

consideração das necessidades psicossociais e estilos de cognição dos alunos, além das 

condições instrucionais que facilitem a elaboração do conhecimento. Igualmente, 

projeta um olhar para o modelo tradicional de aula, muitas vezes, alheios ao repertório 

cognitivo do grupo. O estilo de cognição holista caracteriza-se pela ênfase e atenção nas 

relações abrangentes ou globais, opondo-se ao estilo detalhista. 
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Os estudantes possuem estilos distintos e essa diferença não constitui um 

problema para o educador, já que oportuniza o emprego das técnicas socializantes de 

ensino, explorando as diferenças e as múltiplas significações. 

Assentada em base psicológica, a teoria da aprendizagem significativa oferece 

fundamento às estratégias cognitivas e meios empregados pelo aluno para gerenciar os 

próprios processos de aprendizagem. Dentre essas técnicas se destaca àquela de 

mapeamento conceitual. (ALMEIDA, 2004)  

 

 

 

3 Metodologia do trabalho 

3.1 Enquadramento da pesquisa. 

 Esse estudo classifica-se, quanto a sua natureza, como qualitativo. Esse 

enquadramento é justificado pela natureza dos dados investigados. As pesquisas 

qualitativas têm por propósito analisar, explicar, descrever enfim, explorar os 

fenômenos de natureza social. Nessa iniciativa, investigam experiências individuais e 

coletivas, relatos, procedimentos, histórias biográficas, relatos, impressões pessoais, 

imagens, textos, filmes, músicas (GUERRA, 2006; GOLDENBERG, 1997; STRAUSS; 

CORBIN, 2008; TOZONI-REIS, 2009; DENZIN, LINCOLN, 2000; FLICK, 2009; 

CARVALHO, 1989; BASTOS, 1999) De fato, os estudos qualitativos valorizam a 

perspectiva do sujeito, sua percepção e significado atribuído à realidade. (OLLAIK, 

ZILLER, 2012)  

O estudo possui caráter meramente exploratório, o que exclui qualquer 

expectativa ou pretensão de generalizar entendimentos ou comportamentos. 

3.2 Operacionalização.  

A técnica de mapeamento conceitual foi aplicada em uma turma do curso de 

Administração, na disciplina de Análise de Custos. 

Inicialmente, procedeu-se à orientação acerca do preparo de mapas conceituais, 

embora os alunos tenham revelado não ser aquele o primeiro contato com a técnica. Em 

seguida, realizou-se a distribuição aleatória dos mesmos em equipes compostas por 

quatro participantes. Foram formados 5 grupos de trabalho.  

Após essa exposição preliminar de apresentação da técnica e disposição das 

equipes, os grupos foram convidados a solucionar  uma situação – problema utilizando 
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os conceitos básicos desenvolvidos na disciplina. Concluída essa etapa os alunos 

apresentaram seus mapas na forma de seminário.   

 

4 Resultados obtidos 

4.1 Composição dos mapas e interdisciplinaridade.  

Os mapas conceituais revelaram uma tendência do aprendente a posicionar-se 

numa zona de conforto ou domínio. Essa zona de conforto compõe-se por conteúdos 

recentemente assimilados e aqueles pelos quais os alunos nutrem interesse ou 

familiaridade.  

Os discentes empreenderam relações que perpassaram os limites disciplina 

ministrada, refletindo um diálogo natural com diferentes áreas e conhecimentos. Essa 

constatação sugere que a técnica de mapeamento conceitual aplicada à solução de 

problemas (via manejo de conceitos) estabelece conexões interdisciplinares importantes 

para o desenvolvimento do aprendente, assim como enseja a compreensão da coerência 

e unidade curricular. As disciplinas curriculares não são ilhas. 

A análise dos mapas revelou como critérios de seleção de conceitos adotados 

pelos alunos: familiaridade com o enfoque, conteúdos recentemente desenvolvidos 

pelos docentes, afinidade temática e interesse. Esses critérios foram referenciados pelos 

alunos quando da apresentação dos mapas elaborados. Essa constatação denunciou 

conservadorismo e cautela na organização dos conceitos. A assimetria visual dos mapas 

(conexões concentradas na zona de conforto ou domínio) corroborou o discurso dos 

alunos. 

 

4.2 Mapas como espelho das impressões.  

Em alguns grupos, observou-se demasiada ênfase na ilustração da composição 

de cálculos, em detrimento da articulação de conceitos.  Esse comportamento guarda 

relação direta com a associação da Contabilidade a números e formalidades 

procedimentais, desvinculando-a do processo decisório. Vale lembrar que a técnica foi 

aplicada em uma turma do curso de Administração. 

 

4.3 A técnica de mapeamento como estratégia de ensino socializante e colaborativa.  

Durante o processo de elaboração dos mapas coletivos observou-se uma intensa 

negociação de significados, norteada pela questão focal. O envolvimento mostrou-se 
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produtivo, ratificando um dos benefícios de aplicação da técnica de mapeamento: o 

desenvolvimento de competências de comunicação, negociação e interação social. O 

emprego da estratégia de mapeamento conceitual como técnica socializante promove 

trocas sociais importantes à formação do aprendente. A ênfase no trabalho docente às 

técnicas de ensino individualizantes pode patrocinar para o aprendente dificuldades 

futuras para trabalhar em grupo. 

Os mapas refletem como o aluno compreende e organiza os conteúdos, servindo 

de instrumento diagnóstico para uma possível intervenção do professor. 

Uma constatação interessante é que os grupos, apesar de pertencentes a uma 

mesma turma, elaboraram mapas diferentes, revelando trilhas de raciocínio e 

dificuldades distintas.  

A identificação no mapa de compartimentos cujas relações não foram 

contempladas foi interpretada como indício de falta de consenso entre os membros do 

grupo, inabilidade de negociação, em alguns casos, como a não compreensão da 

relevância daquela relação. Esse entendimento foi confirmado pelos alunos quando da 

exposição dos mapas. Em quaisquer das alternativas, a intervenção facilitadora do 

professor foi crucial para o despertamento da importância da relação. 

 

4.4 Qualidade dos mapas como indício de organização lógica. 

 Em dos mapas identificou-se total desorganização lógica, caracterizada pela 

ausência de relacionamentos conceituais importantes, fuga da questão focal (dispersão) 

e incoerência no estabelecimento das poucas associações alcançadas, o que evidenciou 

dificuldade em estruturar e integrar os conceitos atinentes ao objeto de aprendizagem, 

além do descompromisso com a prática.  

Significa afirmar que o nível de encadeamento alcançado na organização dos 

conceitos e a qualidade de organização dos mapas mostra como o aluno interpreta o 

objeto de aprendizagem, mas igualmente revela seu comprometimento, interesse, 

ansiedade em concluir a atividade e resistência à técnica.  

Influenciaram a qualidade dos mapas elaborados pelo grupo: o tempo disponível 

para preparo e negociação de significados; a diversidade de caminhos ou trilhas de 

interpretação suscitadas na discussão da situação-problema proposta; a existência de 

dificuldades e resistência relacionadas à técnica de mapeamento; o nível de 

comprometimento com os objetivos de aprendizagem; o interesse e motivação dos 
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grupos; a ênfase na questão focal; a sinergia dos estilos cognitivos (globalizante ou 

detalhista); aversão ao trabalho em grupo (desvalorização); preconceitos e impressões 

errôneas acerca do instrumento e; situações emocionais diversas. Essa observação 

fundamenta o entendimento de que os mapas conceituais externalizam muito mais do 

que fragilidades de compreensão do conteúdo, desvelando aspectos comportamentais e 

emocionais. ‘Momentos’ diferentes podem produzir mapas diferentes, o que 

potencializa o emprego da técnica como amplo instrumento diagnóstico. 

O estilo cognitivo adotado, as ênfases e o nível de abstração são escolhas 

individuais ou negociadas entre os pares. Por essa razão tais representações são tão 

singulares. 

Os mapas conceituais revelaram escolhas, tendências, caminhos, compromisso e 

disponibilidade do aprendente para o empreendimento da prática educativa. 

 

5 Conclusões e propostas 

Os resultados obtidos ratificam os benefícios amplamente referenciados na 

literatura, ensejando eficácia nos processos de intervenção pedagógica. Dentre os 

benefícios usualmente mencionados destaca-se sua função diagnóstica. De fato, os 

mapas revelam deficiências conceituais, tensões, dificuldades de associação, zonas de 

conforto ou domínio, familiaridades, dentre outros aspectos, todos relevantes para a 

operação de ajustes metodológicos necessários à consecução dos objetivos de 

aprendizagem.  

O instrumento mostrou-se interessante para o aproveitamento e conexão de 

saberes interdisciplinares, contribuindo para a tradução de conceitos complexos e 

desenvolvimento de temática multifacetada. Essa constatação reforça o valor 

pedagógico da técnica, que é naturalmente ampliado quando o exercício da autonomia e 

a participação dos alunos são incentivados. 
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