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Resumo: 

Um mapa conceitual, nada mais é do que a representação gráfica que indica as relações entre 

conceitos, os quais são interligados por palavras. São utilizados para auxiliar na ordem e 

seqüência hierárquica dos conteúdos de ensino, atuando como facilitador do aprendizado uma 

vez que os conceitos possuem pontos de ancoragem, onde novas idéias e informações são 

aprendidas. Baseada nos processos cognitivos, a teoria dos mapas conceituais foi 

desenvolvida por Joseph D. Novak em 1977, e é utilizada até hoje em pesquisas sobre prática 

pedagógica para revelar e avaliar a estrutura e complexidade do conhecimento construído 

pelos estudantes de ciências e demais disciplinas. Utilizando-se desta ferramenta de 

assimilação da aprendizagem, podemos analisar como os estudantes adquirem os 

conhecimentos, e como eles organizam os conteúdos em sua forma cognitiva. Portanto, o 

objetivo deste trabalho foi verificar, ao longo do primeiro semestre do ano de 2010, como os 

conteúdos da disciplina de Fundamentos da Biologia são assimilados pelos alunos do terceiro 

semestre de Ciências Biológicas da Universidade do Estado de Mato Grosso/Campus 

Universitário de Tangará da Serra (UNEMAT/CUTS). Para isto, utilizou-se a elaboração de 

mapas conceituais. Estes foram elaborados sempre uma aula após o conteúdo ser apresentado 

para os estudantes. Os temas desenvolvidos foram: Origem da Vida, Tipos de Reprodução e 

Continuidade da Vida, Comportamento Animal, Biodiversidade, Classificação e 

Nomenclatura Biológica. Como resultados foram obtidos vários mapas conceituais baseados 

nos temas supracitados. Notou-se que a cada novo mapa construído, os acadêmicos 

conseguiam dar maior clareza e complexidade estrutural nas informações expressadas. A 

partir destes mapas pode-se investigar como o estudante compreendeu as informações obtidas. 

No final do processo de confecção dos mapas conceituais, indagou-se aos acadêmicos, qual a 

impressão deles perante a utilização dos mapas nas aulas, e as respostas foram satisfatórias. 

Percebeu-se também, que na medida em que os estudantes utilizavam esta ferramenta para 

integrar e diferenciar conceitos, eles propiciavam e visualização a organização de conceitos 

que eles mesmos atribuíram a um dado conhecimento. E nos cursos de licenciatura pode 

auxiliar no planejamento das aulas do futuro professor. 
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Introdução 

 

Como nas mais diversas áreas do conhecimento, e considerando o estágio atual do 

ensino brasileiro, a formação dos futuros profissionais da área de biologia deve contribuir 

para que cada indivíduo seja capaz de compreender os processos e conceitos biológicos, bem 

como a importância da ciência e da tecnologia na vida moderna, utilizando-se para isso o 
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conhecimento adquirido por cada um o longo da vida, para então poder tomar decisões de 

interesse individual e/ou coletivo, tendo em vista a responsabilidade e respeito do papel do ser 

humano na biosfera (KRASILCHIK, 2004). 

Ainda mais, sendo a ciência uma prática social indispensável ao desenvolvimento da 

sociedade, constituindo-se na forma mais eficiente de gerar conhecimento significativo para a 

solução de muitos problemas humanos (VALE, 1998). Todavia, mesmo sendo o 

conhecimento científico fundamental, ele não é suficiente, uma vez que devemos considerar 

também o desenvolvimento cognitivo dos indivíduos, relacionando-os com suas experiências 

e vivencias, ou seja, com o cotidiano, para que a aprendizagem seja significativa (BRASIL, 

1998). 

Assim, a aprendizagem que envolve a pessoa ou o aluno na experiência existencial 

ou educacional é uma aprendizagem significativa. Essa aprendizagem é dinâmica e propaga-

se de forma que “o estudante envolvido no processo de aprendizagem significativa participa 

dele ativamente, transferindo o que aprende para as situações posteriores” (GUEDES, 1981). 

 

Aprendizagem significativa 

 

Os pressupostos da Teoria da Aprendizagem Significativa foram desenvolvidos e 

disseminados mundialmente por Ausubel (1968, 1978, 1982, 2003, entre outros), e no Brasil, 

principalmente, pelo professor Marco Antonio Moreira (1979, 1980, 1983, 1984, 1988, 1999, 

entre outros). Portanto, além das informações primárias de Ausubel, recorremos algumas 

vezes aos trabalhos do professor Moreira para explicar o princípio desta teoria. 

A idéia central da teoria sobre aprendizagem significativa é a de que esta 

aprendizagem é um processo em que uma nova informação é vinculada a um aspecto 

relevante, já existente, da estrutura de conhecimento de um indivíduo. Segundo Ausubel 

(1968; 1978), o armazenamento da informação no cérebro humano é altamente organizado, 

formando uma hierarquia conceitual, na qual os elementos específicos do conhecimento são 

ligados (e assimilados) a conceitos mais gerais e inclusivos. 

Então, de acordo com essa teoria, entende-se que o indivíduo constrói seus 

conhecimentos e significados a partir da sua predisposição para realizar esta construção, onde 

a aprendizagem ocorre por assimilação de novos conceitos e proposições na estrutura 

cognitiva do aluno, estabelecendo ligações do novo conhecimento com os conceitos 

relevantes que já possui (Ausubel 1982, 2003). 



Esses aspectos relevantes da estrutura cognitiva que servem de base para a nova 

informação são chamados por Ausubel de “ancoras”. Quando ocorre uma aprendizagem 

significativa há uma interação entre o novo conhecimento e o já existente, e ambos se 

modificam. À medida que o conhecimento prévio serve de base para a atribuição de 

significados da nova informação, ele também se modifica. Desta maneira, a estrutura 

cognitiva está sempre se reestruturando durante a aprendizagem significativa, pois o processo 

é dinâmico e o conhecimento vai sendo construído constantemente (MOREIRA e ROSA, 

1986). 

É importante lembrar que aprendizagem significativa não é sinônimo de 

aprendizagem correta, uma vez que a aprendizagem que faz sentido para o aluno não é 

necessariamente a correta. Assim, o papel do professor no aprendizado, consiste em fazer com 

que os conceitos cientificamente corretos sejam assimilados de forma significativa pelos 

alunos. 

 

Mapas Conceituais 

 

A origem dos Mapas Conceituais é baseada na Teoria de Aprendizagem 

Significativa desenvolvida por Ausubel (1968), uma teoria cognitiva que, como relatado 

anteriormente, busca explicar o processo de aprendizagem segundo a ótica do cognitivismo. 

Este tipo de mapeamento foi desenvolvido por Joseph D. Novak e seus colegas da Cornell 

University em 1977 (NOVAK E GOWIN 1999), e tem sido utilizada cada vez mais em 

pesquisas sobre práticas pedagógicas para revelar e avaliar a estrutura e complexidade do 

conhecimento construído pelos estudantes no estudo das ciências e outras disciplinas 

(PACHECO & DAMÁSIO 2009). 

Para determinar o que um estudante conhece sobre determinado tema/assunto, os 

mapas conceituais representam recurso relevante e uma dimensão metodológica da teoria da 

assimilação. Em sua essência, mapas conceituais são representações gráficas semelhantes a 

diagramas, que indicam relações entre conceitos ligados por palavras. Representam uma 

estrutura que vai desde os conceitos mais abrangentes até os menos inclusivos. São utilizados 

para ordenar e hierarquizar os conteúdos de ensino, de forma a oferecer estímulos adequados 

ao aluno. Servem como instrumentos para facilitar o aprendizado do conteúdo sistematizado 

em conteúdo significativo para o estudante. Novas idéias e informações são aprendidas, na 

medida em que existem pontos de ancoragem. Aprendizagem implica em modificações na 

estrutura cognitiva e não apenas em acréscimos. 



Segundo Moreira (MOREIRA, 1999), o mapeamento conceitual é uma técnica de 

análise que pode ser usada para ilustrar a estrutura conceitual de uma fonte de conhecimentos. 

Assim, os mapas conceituais podem ser utilizados como recurso na obtenção de evidências de 

aprendizagem significativa, ou seja, na avaliação da aprendizagem. De um modo geral, estes 

mapas foram pensados para auxiliar os alunos a apresentarem a forma como sua estrutura 

cognitiva esta organizada em relação à algum conceito. São, portanto, diagramas de 

significados, de relações significativas, de hierarquias conceituais (MOREIRA, 1988). 

Deste modo, o uso de mapas conceituais pode contribuir para o desenvolvimento de 

muitas habilidades que acarretam a construção do conhecimento e por conseqüência à 

aprendizagem (MOREIRA E BUCHWEITZ 1993). Seguindo este pressuposto, o objetivo 

dessa pesquisa foi investigar a utilização de mapas conceituais no processo de ensino-

aprendizagem, na disciplina de Fundamentos da Biologia. 

 

Metodologia 

 

Os cursos de licenciatura em Biologia têm entre seus objetivos formar professores 

para o ensino fundamental, médio e superior, além de pesquisadores de várias áreas de 

atuação do Biólogo, mediante aquisição de competências relacionadas com o desempenho da 

prática pedagógica, preparando-os para o exercício crítico e competente da docência, 

pautando valores e princípios éticos, estéticos e políticos, estimulando-os à pesquisa e ao 

auto-aperfeiçoamento de modo a contribuir para a melhoria das condições de 

desenvolvimento da Educação Básica. 

Considerando o exposto acima, faz-se importante uma pesquisa acerca de 

metodologias que permitam ao professor realizar diagnósticos dos conhecimentos dos seus 

alunos em relação ao conteúdo ministrado, e neste trabalho sugere-se o uso de mapas 

conceituais. 

Portanto, o objetivo deste trabalho foi verificar, ao longo do primeiro semestre do 

ano de 2010, como os conteúdos da disciplina de Fundamentos da Biologia são assimilados 

pelos alunos do terceiro semestre de Ciências Biológicas da Universidade do Estado de Mato 

Grosso/Campus Universitário de Tangará da Serra (UNEMAT/CUTS). A pesquisa foi 

desenvolvida com 23 alunos (6 homens e 17 mulheres entre 18 e 28 anos de idade) 

matriculados nesta disciplina. 

Para isto, utilizou-se da elaboração de mapas conceituais que podiam ser feitos com 

o programa CMAP Tools Knowledge Modeling Kit - Versão 5.03 (distribuição gratuita), ou 

preparados/escritos a próprio punho. Os mapas foram elaborados sempre uma aula após o 



conteúdo ser apresentado aos estudantes. Os temas desenvolvidos foram: Origem da Vida, 

Tipos de Reprodução e Continuidade da Vida, Comportamento Animal, Biodiversidade, 

Classificação e Nomenclatura Biológica. 

 

Resultados 

 

O ensino superior, caracterizado por estratégias de ensino tradicionais centradas no 

professor, na aula expositiva, nem sempre tem incentivado o desenvolvimento e aplicação da 

investigação científica (DEMO, 2004). Entretanto, existem metodologias de ensino que 

buscam inter-relacionar os conteúdos disciplinares, tornando o processo ensino-aprendizagem 

dinâmico, personalizado, criativo e capaz de produzir respostas adequadas à resolução de 

problemas, condição essencial da competência clínica (SILVA, 2008; MACÊDO et al. 2007). 

Como resultados foram obtidos vários mapas conceituais baseados nos temas 

supracitados (Figuras 1 e 2). Notou-se que a cada novo mapa construído, os acadêmicos 

conseguiam dar maior clareza e complexidade estrutural nas informações expressadas. A 

partir destes mapas pode-se investigar como o estudante compreendeu as informações obtidas. 

No final do processo de confecção dos mapas conceituais, indagou-se aos acadêmicos, qual a 

impressão deles perante a utilização dos mapas nas aulas, e as respostas foram satisfatórias, 

com podemos observar em algumas no Quadro 1. 

 
Figura 1. Mapa conceitual sobre Biodiversidade (JAD, feminino, 18 anos). 

 



Desta forma, percebeu-se que na medida em que os estudantes utilizavam esta 

ferramenta para integrar e diferenciar conceitos na análise dos conteúdos das aulas, eles 

usaram o mapeamento como um recurso de aprendizagem, que propiciou a visualização e 

organização de conceitos que o estudante atribuiu a um dado conhecimento. Após a 

abordagem e discussão do tema, cada aluno realizou a apresentação do seu mapa, sendo então 

possível realizar um debate sobre o tema. 

 
Figura 2. Mapa conceitual sobre Classificação dos Seres Vivos. (JAM, feminino, 20 anos). 

 



A análise dos mapas dos alunos teve dois objetivos. O primeiro, avaliar a 

desenvoltura dos alunos ao construírem seus mapas diagnosticando como se deu a evolução 

no uso desta ferramenta. E segundo, verificar se o seu uso contribuiu para a promoção da 

aprendizagem significativa. É importante ressaltar que a análise dos mapas não pode deixar de 

lado a avaliação interpretativa e qualitativa, o protocolo adotado serve ao propósito de apenas 

orientar tal avaliação, e muito dependente da explicação dos mapas pelos seus próprios 

autores. 

 
 

Quadro 1. Algumas respostas sobre o que os alunos acham sobre a confecção de mapas 

conceituais. 
 

Or. Respostas: Aluno(a) 

01 

(...) para a realização dos mapas conceituais é necessária a leitura 

do texto para que haja a compreensão, sendo assim, o mapa 

conceitual ajuda bastante na fixação e facilita o entendimento do 

aluno. 

(RAF, 

feminino,  

20 anos) 

02 
(...) a confecção de mapas conceituais é uma forma mais clara e fácil 

para se entender o conteúdo passado em sala. 

(SUE, feminino,  

19 anos) 

03 

(...) a elaboração dos mapas faz com que a gente leia o conteúdo 

repassado em sala de aula, o que nos ajuda a entender melhor o 

assunto, e também auxilia na fixação do conteúdo. 

(RIT, feminino,  

19 anos) 

04 
(...) para a elaboração do mapa conceitual é necessário que você leia 

a matéria uma ou mais vezes. 

(NAY, 

feminino,  

19 anos) 

05 
(...) é uma forma nova de estudar e memorizar o conteúdo, de um 

jeito mais simples e fácil. 

(MAR, 

masculino,  

19 anos) 

06 
(...) com os mapas os conteúdos ficaram resumidos facilitando o 

aprendizado. 

(MAR, 

feminino,  

20 anos) 

07 

(...) os mapas conceituais proporcionam uma melhor compreensão 

do conteúdo, uma vez que, o conteúdo está de forma simplificada, 

porém não há perda de informação. 

(ALE, 

masculino,  

18 anos) 

08 

(...) através da elaboração e confecção desses mapas tivemos que 

desenvolver toda uma análise dos temas e textos, isto fez com que os 

conteúdos fossem estudados e melhor assimilados. 

(JES, feminino,  

18 anos) 

09 

(...) para elaborar meus mapas eu precisei ler várias vezes o 

conteúdo e compreende-lo. A elaboração foi importante para mim, 

porque eu consegui sintetizar o conteúdo sem perder informações 

importantes. 

(JAM, 

feminino,  

20 anos) 

10 
(...) os mapas conceituais ajudam na compreensão e na interpretação 

do conteúdo. 

(ELI, feminino,  

19 anos) 

11 

(...) cada vez que se elabora um mapa conceitual exercitamos, 

aumentamos nosso conhecimento e a quantidade de informações 

assimiladas, sendo isto muito importante no aprendizado para 

futuros professores. 

(REM, 

feminino,  

18 anos) 



12 
(...) para elaborar um mapa conceitual temos que conhecer o 

conteúdo, e ao fazer isso temos uma melhor assimilação da matéria. 

(RAF, 

masculino,  

18 anos) 

13 
(...) os mapas conceituais facilitam o entendimento do conteúdo, pois 

para sua confecção, realmente é necessário ler o texto por inteiro. 

(FER, feminino,  

19 anos) 

14 

(...) os mapas ajudam na fixação do conteúdo, porque para construí-

lo em uma ordem lógica, há a necessidade de releitura do texto, o 

que faz com que a assimilação do tema seja maior. 

(THO, 

masculino,  

19 anos) 

15 
(...) os mapas conceituais estimulam os alunos o hábito da leitura, e 

com essa leitura eles passam a memorizar o conteúdo.  

(CAR, 

feminino, 21 

anos) 

16 

(...) com a elaboração dos mapas conceituais podemos fixar mais o 

conteúdo, porque ao fazer o mapa você tem que ler novamente o 

texto, fixando melhor o conteúdo...  

(JAD, feminino,  

18 anos) 

17 

(...) elaborar um mapa conceitual exige de fato estabelecer conexões, 

associar e especialmente compreender as informações contidas nos 

conteúdos, fazendo com que eles sejam fixados e não somente 

memorizados ou decorados. 

(ILD, masculino  

23 anos) 

 

 

Assim, a análise dos mapas de conceitos apontou um papel positivo, inclusive na 

reflexão dos próprios alunos sobre a evolução de seu aprendizado à medida que a construção 

dos mapas se tornava mais fácil e seu conteúdo se apresentava mais rico, as relações mais 

claras, a hierarquização melhor configurada. Nesse sentido, essa ferramenta foi eficiente, pois 

também serviu para avaliar o professor, verificando se os procedimentos de ensino foram 

adequados para alcançar os objetivos desejados. 

 

Considerações finais 

 

A literatura específica sobre mapas conceituais tem evidenciado a importância deste 

instrumento e a diversidade de suas aplicações em áreas como as do ensino e aprendizagem 

escolar, planejamento em currículo, sistemas de avaliação e pesquisa educacional (FARIA, 

1995). 

No entanto, hoje em dia, mesmo com o avanço das pesquisas na área de educação, 

percebe-se que o sistema educacional brasileiro ainda favorece o ensino tradicional e, por 

conseguinte faz com que a aprendizagem aconteça de forma memorística. Assim, acreditamos 

que a utilização de mapas de conceitos, faz com que os alunos pensem mais e 

consequentemente amadureçam os conceitos relacionados ao tema em estudo, pois assim o 

estudante torna-se o sujeito ativo no decorrer do processo de construção de conhecimento. 

Moreira, em seus diversos trabalhos, relata que à medida que os estudantes utilizam 

mapas conceituais para integrar, reconciliar e diferenciar conceitos, sejam na análise de 



artigos, textos, capítulos de livros, romances, experiências de laboratórios, eles estarão usando 

o mapeamento conceitual como um recurso de aprendizagem. 

Desta maneira, os resultados desta pesquisa vão ao encontro da incessante busca por 

uma educação científica de qualidade, uma vez que o desenvolvimento de mapas conceituais 

na prática de ensino pode representar para o professor, a maneira como o aluno está 

construindo seu saber, além de ser uma forma do aluno exteriorizar sua estrutura cognitiva e 

demonstrar como os novos conhecimentos estão se “ancorando” a ela.  

Então, fica evidente que os resultados desta pesquisa apontam para a possibilidade 

de que a utilização de mapas conceituais colabora significativamente na análise e solução de 

problemas no processo ensino-aprendizagem, indicando que esta técnica pode ser de grande 

utilidade para uma aprendizagem significativa. 
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