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RESUMO 

 

 

Na contemporaneidade, os conhecimentos da Zoologia são explorados dentro da matriz 

curricular de diversos cursos de graduação das áreas das ciências da vida. São incluídos em 

componentes curriculares de caráter básico voltados para entender sobre os animais dentro do 

contexto da biodiversidade. Por ser uma área que engloba uma grande quantidade de táxons e, 

apresentar numerosas terminologias científicas peculiares a serem exploradas dentro de uma 

sequência evolutiva, torna-se um desafio promover-se uma aprendizagem adequada quando 

direcionada a estudantes recém-ingressos no ensino superior. Visando minimizar estas 

problemáticas, numeráveis estratégias didáticas têm sido utilizadas por docentes na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), ao incluir visitas a campo, aulas de 

laboratório, atividades lúdicas, exposições de material didático, bem como a aplicação de 

Mapas Conceituais (MCs) no percurso de ensino-aprendizagem sobre a diversidade animal. 

Nesse contexto, o objetivo do trabalho foi avaliar o potencial e implicações do uso de MCs no 

processo de ensino e aprendizagem de Zoologia em cursos de Ciências Biológicas envolvendo 

o estudo de táxons invertebrados. Trata-se de uma pesquisa quali-qualitativa com 

procedimentos à observação participante e análise de conteúdo. Visando alcançar tais 

objetivos, realizou-se o acompanhamento de duas turmas de graduação em Ciências 

Biológicas (Licenciatura e Bacharelado), envolvendo o componente Curricular Zoologia I. 

Foram obtidos diversos documentos produzidos na disciplina, como: questionários 

(diagnósticos, execução de atividades, expectativas e avaliação qualitativa); avaliação 

somativa; atividades didáticas (estudos dirigidos, resenhas, relatórios, projetos e exercícios 

explorando MCs), entre outros. A análise dos documentos evidenciaram os MCs como um 

recurso eficiente para diagnosticar conhecimentos, mobilizar e motivar os estudantes para 

aquisição e retenção de conteúdos incluídos em Zoologia. Os resultados encontrados na 

investigação juntamente com a experiência vivenciada e construída no percurso da pesquisa, 

também fundamentaram a elaboração de um produto educacional designado de “Sugestões 

didáticas para exploração de Mapas Conceituais na formação pedagógica: evidenciando 

conteúdos biológicos”. 

 

Palavras-chave: Ensino de Zoologia, Mapeamento Conceitual, Organizador Gráfico, 

Ingressantes no Ensino Superior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



ABSTRACT 

 

 

In contemporary times, the knowledge of Zoology is explored within the curricular matrix of 

several undergraduate courses in the areas of life sciences. They are included in basic 

curricular components aimed at understanding about animals within the context of 

biodiversity. Because it is an area that encompasses a large number of taxa and presents many 

peculiar scientific terminologies to be explored within an evolutionary sequence, it is a 

challenge to promote adequate learning when directed to students who are newly admitted to 

higher education. In order to minimize these problems, numerous didactic strategies have 

been used by teachers at the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN), including 

visits to the field, laboratory classes, play activities, exhibitions of didactic material, as well as 

the application of Concept Maps (MCs) in teaching and learning about animal diversity. In 

this context, the objective of this work was to evaluate the potential and implications of the 

use of MCs in the teaching and learning process of Zoology in Biological Sciences courses 

involving the study of invertebrate taxa. This is a qualitative-qualitative research with 

participant observation procedures and content analysis. In order to achieve these objectives, 

two undergraduate and graduate courses in Biological Sciences (teacher's and Bachelor's 

degree), involving the Curriculum Zoology I component were followed. Several documents 

were produced in the discipline, such as: questionnaires (diagnoses, activities, expectations 

and qualitative evaluation); summative evaluation; didactic activities (guided studies, reviews, 

reports, projects and exercises exploring MCs), among others. The analysis of the documents 

evidenced MCs as an efficient resource to diagnose knowledge, mobilize and motivate 

students to acquire and retain contents included in Zoology. The results found in the research 

together with the experience lived and built in the course of the research, also supported the 

elaboration of an educational product called " Didactic suggestions for exploring Concept 

maps in pedagogical training: evidencing biological contents”.  

 

 

Keywords: Teaching Zoology, Conceptual Mapping, Graphic Organizer, Higher Education 

Ingressors. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



  

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1: Percentual de publicações envolvendo o ensino de Zoologia por regiões brasileiras 

conforme pesquisas efetivadas nos CBZ .................................................................................. 24 

Figura 2: Mapa Conceitual mostrando as características dos Mapas Conceituais .................. 30 

Figura 3:Objetivos da pesquisa e os procedimentos utilizados ............................................... 40 

Figura 4: Conteúdos inseridos na ementa da disciplina de Zoologia I com destaque a 

frequência do uso de MCs ........................................................................................................ 44 

Figura 5: Diagrama de fluxo referente aos procedimentos efetivados para aquisição de dados 

estatísticos envolvendo as diferentes categorias de análise relativas à vivência com os mapas 

conceituais em Zoologia ........................................................................................................... 49 

Figura 6: Tipos morfológicos de MCs e correspondências ao entendimento dos conteúdos 

conceituais ................................................................................................................................ 52 

Figura 7: Diagnóstico sobre a experiência dos investigados acerca do uso de MCs .............. 53 

Figura 8: Preferências dos graduandos sobre as estratégias de ensino utilizadas na disciplina

 .................................................................................................................................................. 57 

Figura 9: Contribuições dos MCs para aprendizagem na disciplina Zoologia I ..................... 58 

Figura 10: Preferência dos estudantes quanto ao desenvolvimento de atividades em grupo ou 

individualmente ........................................................................................................................ 59 

Figura 11: Principais benefícios do Cmap Tools apontados pelos estudantes ........................ 61 

Figura 12: Análise da contribuição do momento de “socialização dos Saberes” ................... 62 

Figura 13: Disciplinas da matriz curricular indicadas pelos estudantes para aplicação dos 

MCs .......................................................................................................................................... 66 

Figura 14: Médias atribuídas aos MCs dos estudantes da turma integral ............................... 69 

Figura 15: Médias atribuídas aos MCs dos estudantes da turma da noite .............................. 70 

Figura 16: Desempenho dos estudantes nas categorias de avaliação dos MCs ...................... 70 

Figura 17: MC sobre o táxon Loricifera elaborado pelo E20 – Turma Integral, evidenciando 

as palavras de ligação (circulo com linha reta)......................................................................... 72 

Figura 18: MC sobre o táxon Micrognathozoa elaborado pelo E4 – Turma da noite, 

evidenciando a ausência de palavras de ligação (circulo com linhas traçadas) ........................ 72 

Figura 19: MC sobre o táxon Annelida elaborado pelo E13 – Turma Integral, evidenciando a 

reconciliação integrativa e cross links (quadro com linha traçada) .......................................... 74 

Figura 20: MC sobre o táxon Gnathostomulida elaborado pelo E12 – Turma da noite, com 

estrutura radial .......................................................................................................................... 75 

Figura 21: MC sobre o táxon Kinorhyncha elaborado pelo E25 – Turma da noite, com 

estrutura radial .......................................................................................................................... 76 

Figura 22: MC sobre o táxon Priapulida elaborado pelo E1 – Turma Integral, com estrutura 

radial ......................................................................................................................................... 76 

Figura 23: MC sobre o táxon Annelida elaborado pelo E19 – Turma Integral, com estrutura 

radial ......................................................................................................................................... 77 

Figura 24: MC sobre o táxon Cnidaria elaborado pelo E7 – Turma Integral, com estrutura 

elementos da estrutura em rede ................................................................................................ 77 

Figura 25: MC sobre o táxon Acanthocephala elaborado pelo E8 – Turma Integral, com 

estrutura elementos da estrutura em rede ................................................................................. 78 

 

 

 

 



LISTA DEQUADROS 

 

 

Quadro 1: Considerações para a construção de bons mapas conceituais ................................ 33 

Quadro 2: Aplicações e objetivos educacionais dos MCs em sala de aula ............................. 37 

Quadro 3: Principais Competências e Habilidades dos graduandos em Ciências Biológicas da 

UFRN ....................................................................................................................................... 42 

Quadro 4: Documentos utilizados para rastrear significados, expectativas e motivações dos 

estudantes ................................................................................................................................. 47 

Quadro 5: Categorias para análise dos elementos estruturais dos Mapas Conceituais ........... 51 

Quadro 6: Categorias para análise dos tipos morfológicos de MCs ....................................... 52 

Quadro 7: Frequência da adesão dos grupos ao uso dos Mapas Conceituais ao longo das 

Atividades Semanais ................................................................................................................ 56 

Quadro 8: Representação dos estudantes por meio de notas autoavaliativas acerca do 

conhecimento com os Mapas conceituais adquiridos por meio das vivências no componente 

curricular Zoologia I ................................................................................................................. 65 

Quadro 9: Frequência relativa dos temas selecionados pelos estudantes para elaboração dos 

MCs .......................................................................................................................................... 67 

Quadro 10: Peso avaliativo atribuído a cada categoria de análise dos MCs elaborados 

individualmente pelos estudantes da turma Integral................................................................. 68 

Quadro 11: Peso avaliativo atribuído a cada categoria de análise dos MCs elaborados 

individualmente pelos estudantes da turma da Noite ............................................................... 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE SIGLAS 

 

 

AC   Análise de Conteúdo  

AL  Aluno  

AS   Atividades Semanais  

BSCS   Biological Science Curriculum Studies  

DOC   Documento  

E  Estudante 

EM  Ensino Médio 

EUA   Estados Unidos da América  

IBECC  Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura  

IFRN   Instituto Federal de Educação, Ciência e tecnologia do Rio Grande do Norte  

IHMC  Institute for Human and Machine Cognition  

MC/MCs Mapa(s) Conceitual(ais)  

OP   Observação Participante  

PIBID  Projeto Institucional de bolsas de Iniciação a Docência  

PPP   Projeto politico pedagógico  

PROIC  Programa de Iniciação Científica  

QUAQ  Questionário de Avaliação Qualitativa  

SBENBIO  Sociedade Brasileira de Ensino de Biologia  

TAS   Teoria da Aprendizagem Significativa  

TCLE  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TIC   Tecnologias de Informação e Comunicação  

UFRN  Universidade Federal do Rio Grande do Norte  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



SUMÁRIO 

 

 

APRESENTAÇÃO ................................................................................................................. 15 

1. O ENSINO DE ZOOLOGIA: CONTEXTUALIZAÇÕES, DESAFIOS E 

POSSIBILIDADES DIDÁTICAS ......................................................................................... 19 

1.1. CONSIDERAÇÕES SOBRE A APRENDIZAGEM EM ZOOLOGIA NO ENSINO 

SUPERIOR: UM OLHAR NA LITERATURA ESPECIALIZADA ...................................... 23 

1.2. ATIVIDADES TEÓRICAS, LÚDICAS, LABORATORIAIS, DE CAMPO,E MAPAS 

CONCEITUAIS NO ENSINO DE ZOOLOGIA ..................................................................... 26 

2. MAPAS CONCEITUAIS: ESTRUTURAÇÃO E POSSIBILIDADES NO PROCESSO 

DE ENSINO-APRENDIZAGEM .......................................................................................... 29 

2.1. MAPAS CONCEITUAIS: ORIGEM E INSTRUÇÕES BÁSICAS PARA 

ELABORAÇÃO ....................................................................................................................... 29 

2.2. MAPAS CONCEITUAIS E POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS ................................ 34 

2.3. MAPAS CONCEITUAIS NO ENSINO SUPERIOR ....................................................... 36 

3. PERCURSO METODOLÓGICO .................................................................................... 39 

3.1. UNIVERSO E CONTEXTO DA PESQUISA .................................................................. 41 

3.2. SISTEMATIZAÇÃO DA COLETA DE DADOS ............................................................ 43 

3.2.1 Acompanhamento das turmas de ensino em Zoologia ............................................... 43 

3.2.2 Aquisição de documentos produzidos e aplicação de questionários qualitativos .... 45 

3.2.3. Análise dos dados da pesquisa ..................................................................................... 49 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO ....................................................................................... 53 

4.1. CONHECIMENTOS PRÉVIOS SOBRE AS EXPERIÊNCIAS COM OS MAPAS 

CONCEITUAIS E MOTIVAÇÕES PARA O USO EM SALA DE AULA ........................... 53 

4.2. PREFERÊNCIAS DE ESTILOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM E 

ATIVIDADES SEMANAIS .................................................................................................... 55 

4.3. ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS QUANTO ÀS VIVÊNCIAS COM OS MAPAS 

CONCEITUAIS POR MEIO DOS QUESTIONÁRIOS DE AVALIAÇÃO QUALITATIVA

 .................................................................................................................................................. 57 

4.3. AVALIAÇÃO DOS MAPAS CONCEITUAIS ELABORADOS INDIVIDUALMENTE 

PELOS ESTUDANTES ........................................................................................................... 67 

4.4. DESAFIOS OBSERVADOS E DIRECIONAMENTOS PARA A APLICAÇÃO DE 

MAPAS CONCEITUAIS EM DISCIPLINAS PEDAGÓGICAS ........................................... 79 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................. 81 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 84 

APÊNDICES ........................................................................................................................... 98 



APÊNDICE A – TCLE ASSINADO PELOS ESTUDANTES ............................................... 99 

APÊNDICE B – TCLE ASSINADO PELAS DOCENTES .................................................. 100 

APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO QUALITATIVA I ......................... 101 

APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO QUALITATIVA II ........................ 107 

APÊNDICE E – PRODUTO EDUCACIONAL .................................................................... 110 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 

Vários foram os elementos que contribuíram para me despertar o interesse e motivação 

em desenvolver a presente pesquisa de Mestrado. Dentre eles, destacam-se algumas 

experiências na minha formação durante a educação básica, efetivada na Escola Estadual 

Judith Bezerra de Melo, no Bairro Nossa Senhora de Nazaré, zona urbana de Natal, Rio 

Grande do Norte. 

No ano de 2009, durante o 1º ano do Ensino Médio (EM), percebi que muitos dos 

meus colegas de turma apresentavam dificuldades na compreensão de alguns conteúdos nas 

disciplinas de Biologia, Geografia, História e Química. Junto de outros alunos que se 

preocupavam com esta situação, decidimos buscar apoio de alguns professores para formar 

um grupo de estudos no contra turno das aulas, objetivando inserir aulas de reforço e revisão 

para esses estudantes. Com o grande apoio da professora de Biologia, a proposta foi aprovada 

pela coordenação pedagógica da escola, onde de forma voluntaria liderei os grupos de 

Biologia e Química, disciplinas em que eu apresentava mais afinidade e interesse.  

Os resultados positivos visualizados em decorrência do envolvimento com atividades 

de ensino trouxeram a sensação inegável de dever cumprido. A compreensão da relevância do 

ato de ensinar, me mostraram assim, qual caminho seguir, a docência. Nesse sentido, o desejo 

de lecionar me motivou a continuar nos anos posteriores, onde liderei alguns grupos até 2011, 

momento em que conclui o 3º ano do EM. Consequentemente, foi nesse envolvimento com a 

área da educação, com ênfase nas temáticas das ciências da vida que, aos 16 anos, ingressei 

no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas no Centro Universitário Facex - UNIFCEX 

(2012 - 2015).  

Durante a graduação, atuei como Monitor nas Disciplinas de Zoologia de 

Invertebrados I e II, o qual me possibilitou aprofundar os conhecimentos nessa área. A 

realização das atividades que competem ao monitor (acompanhamento das aulas ministradas 

pelo professor responsável da disciplina, auxilio na elaboração e organização de aulas teóricas 

e práticas complementares, sanamento de dúvidas, e desenvolvimento de exercícios e tarefas), 

permitiu-me observar e repensar sobre a prática docente e o Ensino de Zoologia na formação 

inicial de professores. Essa vivência também me proporcionou oportunidades para vínculos ao 

participar de distintos projetos desenvolvidos na UNIFACEX e pelo Programa de Iniciação 

Científica (PROIC), Projeto Institucional de Iniciação a Docência (PIBID) e Projetos de 

Extensão Universitária, desenvolvendo diversas atividades abordando a temática Zoologia em 
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diferentes níveis de ensino, como: Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Superior. 

Uma experiência proporcionada pela Profa. Dra. Lúcia Maria de Almeida, cujas 

aproximações oportunizaram-me a publicação de um trabalho sobre a técnica de mapeamento 

conceitual utilizando temáticas de Zoologia (Ver DIAS-DA-SILVA et al., 2017).  

Após finalizar a licenciatura em ciências Biológicas, no período de 2016.1 ingressei no 

curso de Pós-graduação latu sensu em Ensino de Ciências Naturais, pelo Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), construindo um meio para 

aperfeiçoar minha ação pedagógica como professor de Ciências e Biologia na educação 

básica. Durante disciplinas deste curso, tive diversas experiências positivas com o uso de 

MCs. A aproximação com este recurso didático motivou-me a desenvolver o trabalho de 

conclusão de curso (TCC), intitulado “Os Mapas Conceituais como recurso didático 

potencialmente significativo no percurso da aprendizagem da botânica”. Para minha alegria, 

tive a felicidade de ser orientado pela Profa. Ms. Andréa Pereira da Silva, docente que 

direcionou para meus primeiros contatos com o ensino, durante o EM, na Escola Estadual 

Judith Bezerra de Melo.  

Concomitante a isto, ainda ano de 2016, ingressei no Programa de Pós-Graduação 

Stricto sensu em Ensino de Ciências Naturais e Matemática (PPGECNM) pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). No início do curso, tive a oportunidade de ampliar 

meus conhecimentos por meio da disciplina “Avaliação e Desenvolvimento de Materiais 

Instrucionais” ministrada pelo prof. Dr. Milton Schivani. Através desta, pude conhecer os 

MCs de modo mais aprofundado, tanto com relação a sua estrutura e relevância no processo 

de ensino-aprendizagem, bem como no que se refere às teorias que embasam a utilização 

deste recurso no ambiente de aprendizagem.   

Nesse mesmo período, tive o privilégio de ser convidado para acompanhar o processo 

de ensino ministrado em duas turmas do curso de Ciências Biológicas (UFRN) envolvendo 

uma experiência piloto de desenvolvimento de MCs na disciplina de Zoologia I, pela Profa. 

Dra. Elineí Araújo de Almeida (orientadora da pesquisa). Por meio do acesso ao cronograma 

de atividades, alguns materiais instrucionais e o acompanhamento de aulas envolvendo o 

desenvolvimento de MCs, trouxeram expectativas para continuar me aprofundando nos 

referenciais teóricos acerca dos mapas conceituais, dessa vez aplicados ao ensino superior. A 

experiência também trouxe motivações para o desenvolvimento da pesquisa no PPGECNM 

voltados para investigar uma temática abarcando elementos direcionados para estudantes 

recém-ingressos na graduação em Ciências Biológicas envolvendo conteúdos de Zoologia.  
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O acesso ao livro de Ensino de Zoologia em suas três edições organizadas por  Araújo-

de-Almeida (2007, 2009, 2011) contendo ensaios  que envolvem experiências didáticas sobre 

temáticas conceituais acerca da diversidade animal e, a possibilidade de a docente ministrante 

continuar, em momento posterior, com uma intensificação de uso de MCs na disciplina de 

Zoologia, proporcionou-me fundamentar a seguinte questão-foco: Qual o potencial e 

implicações do uso de Mapas Conceituais no processo de ensino e aprendizagem sobre 

invertebrados na disciplina de Zoologia inserida em momento inicial  de cursos de graduação 

em Ciências Biológicas da UFRN? 

Tendo em vista a questão-foco apresentada, a presente pesquisa de mestrado teve 

como objetivo geral investigar o potencial e implicações do uso de MCs no processo de 

ensino-aprendizagem da Zoologia envolvendo o estudo de táxons de animais invertebradospor 

um grupo de estudantes recém-ingressos no curso de Ciências Biológicas da UFRN. 

Destacam-se como objetivos específicos:  

 Detectar aspectos relacionados às experiências e motivações de graduandos em 

Ciências Biológicas para o envolvimento com a ferramenta de mapeamento conceitual 

na exploração de grupos invertebrados.  

 Identificar a expressividade relativa à escolha por mapeamento conceitual ou outra 

abordagem avaliativa para conteúdos zoológicos por parte de estudantes recém-

ingressos em Ciências Biológicas.  

 Captar traços que evidenciem progressos na fase de construção coletiva de MCs no 

processo de ensino-aprendizagem em disciplina inicial em Zoologia.  

 Rastrear habilidades e conhecimentos adquiridos após vivencias e reflexões sobre o 

uso dos MCs para investigar o potencial desta ferramenta no processo de ensino-

aprendizagem em Zoologia.  

 Identificar elementos didáticos norteadores para delinear um produto educacional 

constituído de um conjunto de orientações e sugestões didáticas que fomentem o uso 

dos MCs para o aprimoramento de competências na formação do licenciando em 

Ciências Biológicas.  

Diante do exposto, exploram-se, no capítulo 1 considerações acerca do ensino de 

Zoologia, ressaltando-se aspectos relacionados às suas contextualizações, desafios, e 

possibilidades. No capítulo 2 é destacada a origem, estruturação e possibilidades pedagógicas 

dos MCs. Também estão presentes, algumas discussões acerca da inserção dessa ferramenta 

no ensino superior.  
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O capítulo 3 abrange o percurso metodológico, discorrendo os caminhos que foram 

utilizados para alcançar os objetivos propostos, tais como: contexto da pesquisa, descrição do 

processo de acompanhamento das turmas para coleta de dados, análise dos documentos e 

tratamento dos dados por meio da análise de conteúdo e da estatística básica, dentre outros. 

No capítulo 4 são descritos e discutidos os principais resultados encontrados na investigação. 

Procurou-se apresentar os resultados de maneira dinâmica com quadros e figuras. Neste 

capitulo também estão evidenciados os elementos que foram significativos e direcionaram a 

elaboração do produto Educacional.  

Por fim, nas considerações finais (Capitulo 5), são ressaltados os aspectos conclusivos 

evidenciados na realização desta pesquisa, bem como, reflexões e reticências que norteiam 

futuras pesquisas na área de ensino envolvendo o uso dos MCs.  
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1. O ENSINO DE ZOOLOGIA: CONTEXTUALIZAÇÕES, DESAFIOS E 

POSSIBILIDADES DIDÁTICAS 
 
 

A etimologia do termo “Zoologia” deriva do grego zoon (animal) + logos 

(estudo/discurso) (STORER; USINGER, 1989, STORER et al., 2002). Para Azevedo e 

Henning (1983), a Zoologia tem por objetivo compreender a organização morfológica e 

funcional, os hábitos, a classificação, a distribuição geográfica, as relações com o meio 

ambiente e a filogenia dos animais. Conforme Por e Por (1985), ela é uma ciência histórica e 

descritiva. Segundo este autor, ela é histórica, pois, somente pode ser entendida quando 

abordada na perspectiva de que os animais atuais são produtos de seus ancestrais e cada um 

deles tem a sua história. E descritiva, porque é baseada em observações de características e na 

sua descrição. Conforme evidenciado em Araújo-de-almeida (2007b) a Zoologia é uma área 

relevante para as ciências da vida e lida com uma enorme diversidade de formas, de relações 

filogenéticas, definições e conceitos que conduzem ao entendimento da história evolutiva dos 

animais. Grande parte da diversidade é constituída de “Invertebrados”, um grupo que é mais 

complexo de entender quando comparado com os Vertebrados (ARAÚJO-DE-ALMEIDA, 

2011b) 

No que diz respeito ao ensino de Zoologia, sabe-se que sua origem é recente, sendo de 

aproximadamente menos de um século no Brasil (RICHTER et al., 2017). Segundo estes 

autores, entender como ocorreu à estruturação desse ensino requer uma investigação que 

submerge em bases formadoras históricas, que influenciaram o ensino de zoologia em nosso 

país.  

A partir das discussões realizadas por Marandino, Selles e Ferreira (2009), visualiza-se 

que os conhecimentos de Zoologia começaram a ser abordados juntamente com outras áreas 

de conhecimentos disciplinares. Dentro deste contexto, ressaltam-se que:  

 

No início do século XX, os conhecimentos das Ciências Biológicas organizavam-se 

em ramos que, embora se referissem a formas de vida ou a processos vitais, 

possuíam tradições epistemológicas bem variadas. [...] Podemos dizer que esses 

conhecimentos caracterizavam-se, por um lado, pelos ramos mais descritivos da 

História Natural – a Zoologia e a Botânica – e, por outro lado, pelos estudos da 

Citologia, Embriologia e, especialmente, em Fisiologia Humana, que tinham 

tradições experimentais (MARANDINO; SELLES; FERREIRA, 2009, p.37).  

 

Complementando este pensamento, Ventura (2014) afirma que, os embates do 

prestígio das áreas disciplinares de Zoologia, Botânica e Fisiologia proporcionaram o 

surgimento do ensino da Biologia. Conforme a autora, a Botânica e a Zoologia estavam 
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inseridas no currículo, influenciadas pela herança da disciplina acadêmica de História Natural, 

em que ambas continham como objetivo, o ensino dos corpos dos seres vivos. Entretanto, a 

explosão de conhecimento biológico provocou na tradicional divisão entre Botânica e 

Zoologia, passando de estudos das diferenças, para a análise de fenômenos comuns a todos os 

seres vivos (KRASILCHIK, 2008). 

A propagação de pesquisas em ensino e conhecimentos relacionados à Zoologia, assim 

como também a todo o Ensino de Biologia, está intimamente ligada à fundação da Sociedade 

Brasileira de Ensino de Biologia (SBENBIO) no ano de 1999 (SEIFFERT-SANTOS, 2010, 

SEIFFERT-SANTOS; FACHÍN-TERÁN, 2011). No entanto, conforme os autores, a pesquisa 

em Ensino de Zoologia é bem mais antiga em outros países como nos Estados Unidos da 

América (EUA) por meio do centro educacional Biological Science Curriculum Studies 

(BSCS) fundado em 1950. O BSCS tratava-se de um grupo institucionalizado, que deu 

origem ao movimento de melhoria do ensino de biologia, cujos trabalhos foram adaptados ou 

deram origem a diversos projetos em vários países (KRASILCHIK, 2011).  

Levando-se em consideração que o ensino de Zoologia está vinculado também ao 

ensino de Ciências no Brasil, o trabalho em prol da melhoria dessa área, foi iniciativa de um 

grupo de professores da Universidade de São Paulo, concentrados no Instituto Brasileiro de 

Educação, Ciência e Cultura (IBECC) no inicio da década de 1960 do século XX; estes já se 

dedicavam à preparação de materiais para o ensino teórico-prático da biologia, e optaram 

pelos projetos do BSCS (KRASILCHIK, 2008; SEIFFERT-SANTOS, 2010;SEIFFERT-

SANTOS; FACHÍN-TERÁN, 2011).  

Durante a década de 1970, o projeto de ditadura militar que estava no poder, era 

voltado para o desenvolvimento do país (KRASILCHIK, 2011). Diante deste cenário, o 

ensino de ciências naturais (incluindo os conhecimentos da Zoologia) foi considerado um 

ponto estratégico para a preparação de um corpo qualificado de trabalhadores, ocasionando 

modificações nas políticas educacionais para a profissionalização técnica em Zootecnia, 

agricultura e técnica de laboratório (KRASILCHIK, 2008). Entretanto, ainda não se existia o 

devido suporte quanto à infraestrutura (SEIFFERT-SANTOS, 2010; KRASILCHIK, 2008; 

KRASILCHIK, 2011). 

Segundo Seiffert-Santos (2010), o Ensino de Zoologia associou-se mais ao ensino 

universitário nas décadas de 1980 e 1990. Tal como apresentado e discutido em Barra e 

Lorenz (1983), os materiais didáticos eram elaborados pelas editoras nacionais eram 

basicamente organizados a partir de materiais estrangeiros. Normalmente, os materiais de 
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procedência nacional eram derivados de ínfimas universidades brasileiras, produzidas em 

pequena escala (SEIFFERT-SANTOS; FACHÍN-TERÁN, 2011). 

Ao longo da história do Ensino de Zoologia surgiram muitas perspectivas curriculares 

e metodológicas, em virtude das mudanças sociais, políticas e culturais emergentes de 

realidades adversas (ZUPANC, 2008) e no cenário brasileiro em quase um século de história, 

as grandes transformações trouxeram grandes desafios para o ensino de ciências como um 

todo (MARANDINO; SELLES; FERREIRA, 2009).  

Destaca-se que o currículo e o sistema educacional brasileiro, em quase um século de 

história, sofreram grandes transformações, trazendo consigo desafios e possibilidades nos 

diversos níveis de escolaridade, das quais persistem até a contemporaneidade. 

Em se tratando dos desafios enfrentados pelo Ensino de Zoologia, é notório que a 

abordagem sobre os animais têm clara preferência pelo abstrato, com pouca contextualização 

e com isso os estudantes não constroem conceitos com base naquilo que sabem e não fazem 

interações entre a Zoologia expressa nos materiais didáticos e a fauna local (OLIVEIRA; 

SOUZA, 2014). Esta situação favorece uma visão utilitarista e antropocêntrica a respeito da 

biodiversidade (AZEVEDO; OLIVEIRA; LIMA, 2016).  

Complementando este pensamento, ressalta-se que Seiffert-Santos (2010), apontou 

uma série de dificuldades que podem interferir no ambiente de ensino-aprendizagem em 

Zoologia, tais como: professores com conhecimento resumido  sobre os táxons zoológicos e 

seus aspectos filogenéticos; uso restringido de como fazer a transposição didática do 

conhecimento mais rígido para o Ensino de Zoologia; desconhecimento do uso de analogias e 

metáforas no Ensino de Zoologia; prática de ensino descontextualizado, falta de integração 

entre os assuntos abordados; desconhecimento de técnicas de Ensino da Zoologia; falta de 

materiais didáticos e laboratórios apropriados; carência de aulas práticas sobre os assuntos da 

Zoologia; falta de conhecimento das temáticas emergentes zoológicas contemporâneas, entre 

outros.  

Além disso, conforme Azevedo, Oliveira e Lima (2016) a atual abordagem da 

Zoologia no contexto escolar, mantêm-se estagnada teórica e metodologicamente; 

continuando com estratégias de memorização de conceitos, falta de contextualização do 

assunto, a priorização na abordagem de aspectos morfofisiológicos associados a falta de 

interligação do conteúdo com processos evolutivos.  

Como forma de superar esta realidade, diversos autores propõem que os conteúdos de 

Zoologia sejam estruturados segundo princípios filogenéticos, visto que estes possibilitam um 

aprendizado mais significativo e contextualizado (AMORIM et al., 2001; ARAÚJO-DE-
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ALMEIDA et al., 2007a; LOPES; FERREIRA, STEVAUX, 2007; SANTOS; CALOR, 

2007a, 2007b, SANTOS, 2008; SANTOS; KLASSA, 2012, LOPES; VASCONCELOS, 

2014).  

Para Araújo-de-Almeida (2007b), a abordagem da Sistemática Filogenética é um pré-

requisito básico para o Ensino da Zoologia, assim como para outras áreas da biologia, porque 

ela direciona para uma perspectiva evolutiva (biologia comparada), que é uma condição 

necessária para se compreender as classificações biológicas.  

Conforme Guimarães (2005) uma das vantagens do uso da sistemática filogenética 

seria, em princípio, possibilitar uma abordagem comparativa da vida e diminuir a “distância” 

entre os seres vivos. Mas, partindo das discussões de Amorim (2008) pode-se afirmar que, 

observam-se ainda dificuldades para compreensão dos conteúdos da Zoologia, por haver a 

coexistência entre alguns paradigmas antagônicos, que são eles: o sistema idealista-

essencialista das classificações tradicionais e o modelo filogenético-evolutivo de Darwin e 

Wallace. 

De acordo com Amorim (2002), a diversidade biológica é objeto central da 

Sistemática Filogenética e esta procura descrever, encontrar a possível ordem e entender os 

processos responsáveis pela formação dessa diversidade, apresentando um sistema geral de 

referência baseado na ancestralidade. Segundo Santos e Calor (2007a), o principal objetivo da 

abordagem dos conteúdos de Zoologia, levando-se em consideração a sistemática 

filogenética, seria promover a compreensão da biodiversidade.  

Como visto em Araújo-de-Almeida et al. (2007b) transmitir ao aluno que estuda 

Zoologia, os princípios teóricos e metodológicos da Sistemática Filogenética, constitui-se em 

um sério desafio didático, porém, como destacado, é possível ensinar a operacionalização do 

método filogenético, desde que  o professor domine: os aspectos metodológicos da 

reconstrução filogenética; considerações evolutivas existentes na literatura sobre o grupo que 

está sendo estudado, assim como de grupos relacionados; as próprias características 

morfológicas (da “Zoologia tradicional”), para que seja possível utilizá-las na reconstrução de 

filogenias; o ato de fazer o levantamento de caracteres, a confecção da respectiva matriz de 

caracteres e sua polarização, com a devida montagem de cladogramas.  

Isto demonstra que a interpretação satisfatória de cladogramas somente será possível 

com o domínio dessas quatro etapas acima descritas, além de outras informações pertinentes 

ao método filogenético (ARAÚJO-DE-ALMEIDA et al., 2007b).De modo geral, o Ensino de 

Zoologia norteado pela Sistemática Filogenética pode possibilitar um entendimento sobre a 

biodiversidade animal, levando em consideração a sua história evolutiva e suas características 
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compartilhadas (AMORIM, 2008). Nesse contexto, alternativas didáticas como a produção de 

cladogramas em sala de aula, modelagem de animais e montagem de coleções zoológicas 

foram apontados por Araújo-de-Almeida (2011a) como ferramentas facilitadoras da 

assimilação de conteúdos, e que despertam o interesse dos estudantes. 

 

1.1. CONSIDERAÇÕES SOBRE A APRENDIZAGEM EM ZOOLOGIA NO ENSINO 

SUPERIOR: UM OLHAR NA LITERATURA ESPECIALIZADA 

 

Abordagens sobre o Ensino de Zoologia no nível superior ainda são escassas. Araújo-

de-Almeida (2007, 2009, 2011) corresponde a uma obra que trata de aspectos direcionados a 

esse ensino, destacando contribuições de professores da UFRN e de outras instituições de 

ensino superior do Brasil. A obra, com algumas modificações nas três edições, contempla  

temáticas sobre: a Zoologia no campo e laboratório por meio de interações com a pesquisa e 

atividades de extensão; a integração da Zoologia com outros componentes curriculares 

(Botânica e Ecologia); as estratégias didáticas diferenciadas da abordagem tradicional; 

inserção e uso da Sistemática Filogenética para o processo de ensino-aprendizagem de táxons 

animais; montagens e uso das coleções zoológicas didáticas e científicas, conexão do estudo 

dos táxons invertebrados associados à Educação Ambiental; discussões teóricas acerca do 

Ensino de Zoologia contextualizado a questões legais e conservação da biodiversidade, dentre 

outros.  

Destaques ao Ensino de Zoologia, principalmente enfatizando grupos mais basais da 

escala evolutiva, encontram-se no capítulo “Ciência e história-reminiscências da pesquisa e 

do ensino de Invertebrados no Brasil” de Fontes (2016). Neste escrito enfatiza-se sobre a 

importância dos naturalistas e evidência Fritz Müller, o príncipe dos observadores, pioneiro 

em apresentar provas factuais da teoria evolutiva de Charles Darwin em 1859 (ver também 

PAPAVERO, 2003).  

Fontes (2016) ilustra, por meio de documentos e informações bibliográficas, diversos 

episódios relativos a busca do conhecimento zoológico, principalmente colocando a 

universidade de São Paulo (USP) como um espaço de ensino de grandes contribuições  para a 

formação de profissionais da área de Zoologia, inclusive no que diz respeito a materiais 

didáticos sobre animais da fauna brasileira, em um período de predomínio da literatura 

estrangeira. Das obras citadas foram destacadas no capítulo supracitado: Papavero (1964), 

“Molluscos”; Rishi (1966), “A minhoca”; Rosa, Narchi e Papaveiro (1967), “O siri e a 
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barata”; Bücher (1982), “As aranhas”; Camargo e Stort (1973), “A abelha” e Matthiesen 

(1976) “O escorpião”.  

Outra obra que aborda sobre a Zoologia no ensino superior é o trabalho de Richter et 

al. (2017).Apresenta uma análise acerca de trabalhos sobre o ensino publicados nos 

Congressos Brasileiros de Zoologia (SBZ) no período de 2004 a 2014. Partindo dos dados 

encontrados para o ensino Superior, os autores afirmam que a grande parte das experiências 

relatadas, explora o desenvolvimento de pesquisas acadêmicas de caráter técnico no ensino e 

aprendizagem da zoologia. Este aspecto, como colocado no artigo, traz ínfimas contribuições 

para a reflexão da prática docente.  

Um dado de grande relevância identificado no trabalho de Richter et al. (2017) foi a 

análise de publicações por região no Brasil, onde a região Nordeste se destacou, apresentando 

43,35% dos trabalhos publicados nos CBZ (Figura 1). Esse fato, evidência o reflexo da 

expansão das universidades na região Nordeste e a valorização do ensino quanto objeto de 

investigação e meio para divulgar e popularizar o conhecimento científico, que neste caso, 

corresponde ao ensino de Zoologia.  

 
 

Figura 1: Percentual de publicações envolvendo o ensino de Zoologia por regiões brasileiras 

conforme pesquisas efetivadas nos CBZ 

 

Fonte: Richter et al. (2017). 

 

Com relação às estratégias didáticas alternativas utilizadas no ensino de Zoologia, 

Araújo-de-Almeida et al. (2011a) abordam que a utilização desses recursos de ensino 

envolvendo o estudo sobre os animais de uma forma mais dinâmica passaram a ser mais 
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evidenciados e difundidos na UFRN com a professora Dra. Rosângela Gondim D’Oliveira 

desde o ano de 2000. Na busca de organizar e estimular novas situações de aprendizagem, 

esta docente passou a utilizar-se de métodos como buscas, leituras e discussões sobre táxons 

invertebrados, contribuindo para uma iniciação a pesquisa científica dos discentes a respeito 

da biodiversidade, dentro da própria sala de aula. Outras estratégias também foram/são 

utilizadas pela docente, como o uso de esquetes teatrais, dinâmicas, aulas práticas de 

laboratório, elaboração de desenhos esquemáticos, modelagem tridimensional dos animais, 

fantoches, dentre outros.  

Essas práticas, como visualizado, motivaram outras professoras a desenvolverem 

atividades similares, tanto em componentes de ensino compartilhando aulas ministradas, 

quanto nas trajetórias individuais em outras disciplinas curriculares. Dessa forma, destacam-

se, também, as atividades desenvolvidas pela professora Dra. Liana de Figueiredo Mendes, a 

qual, segundo Araújo-de-Almeida et al. (2011a), desde 2003 inseriu em suas aulas, diversas 

atividades com intuito de estimular os graduandos a demonstrar durante a apresentação de 

seminários, situações de aprendizagem mediante atividades laboratoriais e de campo, bem 

como, atividades de expressões artísticas, utilizando-se, por exemplo, de esquetes teatrais para 

exporem conteúdos zoológicos pertinentes.  

Conforme Araújo-de-Almeida (2011b), além de toda a prática com a aprendizagem 

diversificada, os alunos foram/são instruídos a elaborar relatórios de suas atividades dentro 

das disciplinas de Zoologia, seguindo moldes científicos de organização das ideias, e 

foram/são motivados a fazerem comunicações orais em sala de aula, sobre as atividades 

desenvolvidas. Segundo as autoras, os estudantes também foram direcionados para a escrita 

de relatos de experiências de acordo com modelos acadêmicos, e estes foram incentivados a 

remeterem seus trabalhos a apresentações/publicações em eventos científicos. Registros sobre 

essas publicações podem ser visualizados nos escritos de Araújo-de-Almeida (2010, 2012), 

Araújo-de-Almeida et al.(2010), e Marinho et al. (2012).  

Esses trabalhos evidenciam sobre os mais diversos recursos de ensino (atividades 

lúdicas, dinâmicas de ensino, uso de Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs, 

simulação de feiras de ciências, desenvolvimento textual científico, aulas de campo, aulas de 

laboratório e Mapas Conceituais) para exploração dos mais diversos grupos zoológicos. 

Apreende-se de Araújo-de-Almeida (2012b) que tais instrumentos didáticos, onde exploram a 

expansão da criatividade e ludicidade dos estudantes, tornam os estudantes mais motivados 

para assimilar os conteúdos em estudo e, além disso, contribuem para um melhor 

desenvolvimento das demais tarefas acadêmicas no percurso da aprendizagem. 
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1.2. ATIVIDADES TEÓRICAS, LÚDICAS, LABORATORIAIS, DE CAMPO,E MAPAS 

CONCEITUAIS NO ENSINO DE ZOOLOGIA 

 

 

Atividades didáticas diversificadas são necessárias para desenvolver um ensino mais 

eficaz. Conforme Fendrich e Pereira (2006) é urgente os direcionamentos para incursionar 

rumo a caminhos que vislumbrem alternativas didáticas, proporcionadoras de formas 

diferenciadas para mediar o processo de ensino-aprendizagem, trazendo assim, novas 

estratégias e novas possibilidades que favoreçam a apreensão do conhecimento. 

Segundo Marinho et al. (2012) e Medeiros et al. (2012), muitos são os desafios para se 

estudar a diversidade biológica, principalmente quando se trata do desenvolvimento da 

aprendizagem sobre os táxons invertebrados no percurso da sala de aula, visto que, muitos 

organismos raramente podem ser vistos/observados pelos discentes, seja pela não ocorrência 

de espécimes em regiões próximas a realidade destes, seja por apresentarem estruturas 

minúsculas e/ou por não possuírem uma beleza a ser contemplada, os conceitos utilizados 

também são de difícil assimilação. Nesse aspecto, é necessário que sejam utilizados 

instrumentos diversificados para que se despertem interesses e proporcionem resoluções de 

problemas mais globalmente estruturados (MEDEIROS et al., 2012). 

Considerando a estruturação dos conteúdos da Zoologia no nível superior e as 

estratégias comumente utilizadas para estudar táxons animais, serão destacadas aqui, as aulas 

de campo, atividades lúdicas, aulas práticas e os Mapas Conceituais no contexto do ensino da 

Zoologia.  

As aulas de campo se constituem como uma prática de ensino disponível para os 

docentes, em especial aqueles que valorizam o espaço como objeto de estudo. Dessa forma, 

Fernandes (2007) define as aulas de campo como toda aquela atividade didática que envolve o 

deslocamento dos alunos para uma localidade alheia aos espaços de estudo contidos na escola.  

Conforme Morais e Paiva (2009) as aulas de campo são oportunidades em que os 

discentes poderão descobrir novos ambientes fora da sala de aula, incluindo a observação e o 

registro de imagens e/ou de entrevistas as quais poderão ser de grande valia. Para os autores, 

estas aulas também oferecem a possibilidade de trabalhar de forma interdisciplinar, pois 

dependendo do conteúdo, podem-se abordar vários temas. Um aspecto relevante visualizado 

em Araújo-de-Almeida (2009), diz respeito à efetivação de práticas de campo associados a 

elementos da Educação Ambiental. Entretanto, vale lembrar que, segundo Santos (2007, 

2011), as aulas de campo exigem que sejam planejadas seguindo preceitos da 

sustentabilidade, e esta relaciona-se diretamente com normas regidas pelas leis ambientais.  
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Conforme Alcântara (2015), as aulas de campo, quando associada com outras 

atividades, tais como aulas expositivas e dialógicas, elas permitem a exploração de conteúdos, 

de sentimentos e atitudes que enriquecem o aprendizado.  Sobre aspectos da aprendizagem em 

campo, Silva, Santos e Gertrudes (2014) afirmam que esse processo é capaz de transpor 

conhecimentos teóricos da aula para a realidade e proporcionar a ruptura da abstração dos 

conteúdos, bem como estreitar as relações de companheirismo. Diante deste contexto, 

diversos autores tem relatado a relevância destas para contextualização das aulas teóricas e 

sua relação com a prática nos conteúdos da Zoologia, envolvendo espaços como praias, 

unidades de conservação, museus, dentre outros, correspondem a um diferencial educativo em 

situações de ensino-aprendizagem (MARTINS, 2006; FERNANDES, 2007; BAUCHWITZ; 

SANTOS; ARAÚJO-DE-ALMEIDA, 2010; CORDEIRO, WUO, MORINI, 2010).  

Com relação às atividades lúdicas, Jesus (2014) afirma que elas podem ser utilizadas 

como ferramentas promotoras da aprendizagem, possibilitando a aproximação de estudantes 

com o conhecimento. Para o autor, elas trazem leveza aos conteúdos estudados, 

proporcionando ao aluno um ambiente mais prazeroso e motivador. Pinto e Tavares (2010) 

asseguram que o uso da abordagem lúdica desempenha um papel vital na aprendizagem, uma 

vez que, através dela o sujeito, resgata experiências pessoais, valores, conceitos, busca de 

soluções diante dos problemas e, tem a percepção de si mesmo como parte integrante no 

processo de construção de sua aprendizagem, e resulta numa nova dinâmica de ação, 

possibilitando uma construção significativa.  

Por meio do lúdico é possível que um indivíduo vivencie várias situações em um 

cenário diferente daquele da vida real. Também essas experiências, quando significativas para 

a aprendizagem, geram um arcabouço de memória que é acessada em outras situações 

concretas (HOPPE; KROEFF, 2014). Dessa forma, “o educador tem diante de si, então, um 

instrumento pedagógico importante. Cabe a ele direcioná-lo aos seus objetivos, 

desenvolvendo as competências e habilidades necessárias em seus alunos” (HOPPE; 

KROEFF, 2014).  

Especificamente para o Ensino de Zoologia, muitos autores têm trabalhado com as 

atividades lúdicas, visando tornar a aprendizagem dos conteúdos sobre táxons zoológicos 

mais atrativos e significativos aos estudantes. Documentações sobre o uso decomo por 

exemplo, o uso de paródias, desenhos esquemáticos, jogos didáticos, esquetes teatrais, 

modelização tridimensional de animais e cladogramas lúdicos, recursos audiovisuais, 

simulações de feiras de ciências e teatro de fantoches, são exemplos bem evidentes 

(ARAÚJO-DE-ALMEIDA, 2010; PENHA; CAPEL, 2011; MARINHO et al., 2012; SILVA 
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et al., 2012;MONTENEGRO, PETROVICH; ARAÚJO, 2013; SANTANA et al., 2016). 

Considerando as características das atividades desenvolvidas, Araújo-de-Almeida (2011) 

afirma que no Ensino de Zoologia pode incluir em seu currículo até mesmo a utilização da 

arte como um instrumento-pedagógico, sendo ela uma ferramenta a mais para contribuir com 

a sedimentação do conteúdo teórico a ser absorvidos pelos estudantes em sala de aula.  

No tocante ao uso dos mapas conceituais(MCs), poucos artigos foram publicados 

envolvendo o tema Zoologia, citam-se entre eles: Razera (2009),Lemos e Mendonça (2012) e 

Ferrari (2016). Essa situação se torna um agravante, quando se busca artigos envolvendo o 

Ensino Superior (STANISAVLJEVIĆ; STANISAVLJEVIĆ, 2014). Neste capítulo de livro, 

Stanisavljević e Stanisavljević (2014) investigaram a eficácia da aplicação de MCs na 

realização do currículo de Zoologia em curso de Anatomia e Morfologia de Invertebrados 

com 160 alunos de graduação em Biologia da Universidade de Belgrado, explorando os 

conhecimentos sobre o táxon Annelida. Por meio de resultados positivos, os autores afirmam 

que a aplicação de MCs contribui diretamente para uma melhor aprendizagem e aquisição de 

conhecimento dos conteúdos de Zoologia. Ainda conforme os autores, esses organizadores 

gráficos podem contribuir também para estimular a participação dos estudantes durante 

processos de ensino e aprendizagem. 
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2. MAPAS CONCEITUAIS: ESTRUTURAÇÃO E POSSIBILIDADES NO PROCESSO 

DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

2.1. MAPAS CONCEITUAIS: ORIGEM E INSTRUÇÕES BÁSICAS PARA 

ELABORAÇÃO 

 

Os Mapas Conceituais ou Mapa de Conceitos
2
foi desenvolvido pelo Professor Joseph 

David Novak e sua equipe na Universidade de Cornell em meados de 1970. O embasamento 

teórico para a construção dos MCs segue princípios oriundos da Teoria da Aprendizagem 

Significativa (TAS) de David Ausubel. De acordo com essa teoria, a aprendizagem é 

considerada significativa quando uma nova informação, seja conceito, ideia e/ou proposição 

adquire significados para o indivíduo (MOREIRA, 2015). Estas, como destacado por Moreira 

(2015) sofrem uma espécie de “ancoragem” em aspectos relevantes preexistentes na estrutura 

cognitiva do aprendiz, proporcionando determinado grau de clareza, estabilidade e 

diferenciação. Esses aspectos servem de ancoradouro para uma nova informação, e são 

chamados de “subsunçores”, tal como proposto por Ausubel (2000, 2003). Por meio do 

processo dinâmico e efetivo, ocorre uma interação entre o novo conhecimento e o já existente, 

favorecendo a sua modificação e a sua estabilidade (MOREIRA, 2006, 2010). Nessa 

perspectiva, Conforme Ausubel, Novak e Hanesian (1980, p.137) “[...] o fator singular mais 

importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece. Descubra isso e 

ensine-o de acordo”.  

Segundo Gomes et al. (2010), os MCs são meios instrucionais dinâmicos e flexíveis, 

utilizados tanto na análise quanto na organização dos conteúdos, os quais passam a ser 

instrumentos que favorecem a associação e a inter-relação entre antigos e novos conceitos. 

Para Kinchin (2010) os MCs são essencialmente ferramentas gráficas utilizadas para 

organizar e representar o conhecimento. De acordo com Moreira (2006, 2010) os MCs, ou 

mapas de conceitos, são diagramas indicando relações entre conceitos, ou entre palavras que 

usamos para representar conceitos.  

Novak (1993) destaca que os MCs, como ferramentas gráficas, possibilitam a 

organização do conhecimento, e visam representar as relações significativas na forma de 

proposição. Visualiza-se na Figura 2, uma caracterização geral sobre o que é um MC 

explicitada por Novak e Canãs (2008, 2010), contemplando as conceituações principais 

contidas em Novak e Gowin (1996). Para Correia et al. (2016) um mapa conceitual pode ser 
                                                           

2
 Os termos “mapa conceitual” ou “mapa de conceitos” foram utilizados por Moreira (1988, 2006, 2010). Essas duas 

terminologias também são encontradas em Novak e Gowin (1996), “Aprender a aprender”, uma edição publicada pela 
Editora Plátano, Lisboa, traduzida a partir de Novak e Gowin (1984). 
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entendido como um conjunto interconectado de proposições que contém mensagens 

inteligíveis com o objetivo de expressar relações conceituais.  

 

Figura 2: Mapa Conceitual mostrando as características dos Mapas Conceituais 

 

Fonte: Modificado de Novak e Cañas (2010). 

 

Segundo destacam Novak e Cañas (2008, 2010), os MCs incluem conceitos, 

geralmente dentro de círculos ou quadros de alguma espécie, e relações entre conceitos, que 

são indicadas por linha que os interligam. Estes autores especificam que o termo “conceito” é 

definido como uma regularidade percebida em eventos ou objetos, designada por um rótulo e 

na maioria deles, o rótulo é uma palavra ou mais de uma palavra (geralmente substantivos), 

embora algumas vezes também sejam empregados símbolos (como por exemplo + e %). As 

linhas de ligação, contendo palavras, indicam relacionamentos entre os conceitos (NOVAK; 

CANÃS, 2008, 2010). 

Como destacado em Correia et al. (2016) inúmeras relações conceituais podem ser 

estabelecidas entre dois conceitos. Para os autores, o uso do termo/palavra de ligação, 

contendo um verbo, permite distinguir, clarear e tornar preciso o conteúdo semântico das 

proposições, como também julgar a correção conceitual de cada uma delas. Segundo Lima 

(2011) as palavras de ligações determinando relação entre os conceitos, são uma das 
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principais características que diferenciam os MCs das outras representações esquemáticas 

(resumos, organogramas, mapas mentais, fluxogramas, etc.). Complementando este 

pensamento, Davies (2011) afirma que a necessidade de usar proposições contendo um termo 

de ligação para expressar claramente a relação conceitual, é o que torna os MCs mais 

poderosos do que os demais organizadores gráficos.  

Novak e Canãs (2010, p.10) definem as proposições como “enunciações sobre algum 

objeto ou evento existente no universo, seja ele natural ou artificial”. Segundo esses autores, 

elas contêm dois ou mais conceitos conectados por palavras de ligação, ou frases para compor 

uma afirmação com sentido, sendo por vezes denominadas de unidades semânticas ou 

unidades de sentido. Conforme Lima (2011), as proposições são a unidade semântica formada 

pela união entre conceitos e, através dela se determina algo ou a ideia que se tem do conceito, 

ampliando a simples denominação conceitual. Pode ser representado assim: Conceito + 

Palavra de Ligação + Conceito = Proposição. 

Uma característica importante a ser observada nos MCs é o padrão hierárquico vertical 

de cima para baixo, indicando relações de subordinação entre os conceitos (NOVAK; 

GOWIN, 1996; MOREIRA, 2006; NOVAK; CAÑAS, 2008, 2010). Os autores apontam que, 

os conceitos mais inclusivos e gerais ficam no topo (parte superior do mapa), e os mais 

específicos/menos gerais ficam dispostos hierarquicamente abaixo (parte inferior do mapa). 

Novak e Gowin (1996) destacam que o significado que se atribui a um dado conceito é 

dependente não só do número de relações relevantes percebidas, mas também da 

hierarquização (inclusividade) dessas relações na organização conceitual.  

Conforme Aguiar e Correia (2013), a hierarquia deve ser usada de modo a representar 

níveis cada vez mais detalhados de conceitos, uma vez que, o entendimento do conteúdo de 

um MC é compreendido com maior facilidade se a sua organização contemplar essa 

organização hierárquica. De acordo com Moreira (2015) caso o padrão hierárquico vertical 

não seja seguido, deve-se ficar claro no mapa quais conceitos são contextualmente mais 

importantes e quais deles são secundários ou específicos, logo, as setas podem ser utilizadas 

para dar um sentido de direção a determinadas relações conceituais.  

Segundo Novak e Cañas (2010) o ideal é que os MCs sejam elaborados a partir de 

alguma questão particular a qual o individuo procura responder, comumente denominada de 

questão focal. Nesse aspecto, estes autores afirmam que:  

 
 

Um bom modo de definir o contexto para um mapa conceitual é instituir uma 

questão focal, ou seja, uma pergunta que especifica claramente o 
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problema ou questão que o mapa conceitual deve ajudar a resolver. Todo 

mapa conceitual responde a uma questão focal, e uma boa questão focal pode 

conduzir a um mapa conceitual muito mais rico. Ao aprenderem a elaborar 

mapas conceituais, os alunos tendem a se desviar da questão focal e elaborar 

um mapa que pode estar relacionado ao contexto, mas que não responde à 

questão. Como se costuma dizer, o primeiro passo para aprender a respeito de 

algo é fazer questões corretas (NOVAK; CAÑAS, 2010, p. 16. Grifos do 

autor).  

 

 

 

Outra característica relevante destacada por Novak e Canãs (2010) é a inclusão de 

cross links, e/ou ligações cruzadas, que são as relações ou ligações entre conceitos nos 

diferentes segmentos ou domínios do mapa conceitual. A terminologia “ligações cruzadas” 

para cross link foi utilizada em Novak e Gowin (1996), Novak e Cañas (2010) e Aguiar e 

Correia (2013). Novak e Gowin também utilizam ligações transversais. Moreira (2006) 

nomeia de relações horizontais ou ainda relações cruzadas. Todas essas fontes indicam a 

importância dessas representações como possibilidades de expressão de saltos criativos. Essas 

ligações entre conceitos, também foram colocadas em Novak e Gowin (1996), Moreira (2006) 

e Aguiar e Correia (2013) como indicativas de uma possível reconciliação integrativa 

(aprendizagem significativa).  

As ligações cruzadas auxiliam na visualização de como os conceitos de domínios 

diferentes se relacionam no mesmo mapa. De acordo com Novak (2002), na elaboração de 

conhecimento novo, as ligações cruzadas muitas vezes representam saltos criativos por parte 

do produtor de conhecimento. De modo geral, o autor caracteriza a estrutura hierárquica e a 

capacidade de buscar e distinguir novas ligações cruzadas como fundamentais para o processo 

de facilitação do pensamento crítico para os indivíduos que os elaboram.  

Novak e Cañas (2010) enfatizam a utilização de exemplos específicos ou objetos como 

uma das características fundamentais nos MCs, uma vez que estes possibilitam/facilitam o 

esclarecimento de determinados conceitos. Normalmente, eles não estão incluídos nas elipses 

ou quadros, pois são eventos específicos ou objetos, não representando, portanto, conceitos.  

Algumas considerações são importantes para o processo de construção de um mapa 

conceitual. Com relação a esse aspecto, Canãs, Novak e Reiska (2015), ressaltam alguns itens 

para estruturação de um bom mapa conceitual, como pode ser visualizado no Quadro 1 a 

seguir.  
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Quadro 1: Considerações para a construção de bons mapas conceituais 

ITENS 

 

DESCRIÇÃO 

 

01 
Os MCs devem ser definidos com base em um contexto, uma pergunta, comumente 

denominados de “questão focal”. Esta deve ser apresentada de forma explicita e clara.  

02 
Os conceitos específicos devem apresentar-se no mapa em um ou poucos rótulos, isto é, 

palavras utilizadas para representar conceitos/definições.  

03 

Os termos/palavras de ligação devem ser apresentados com um ou poucos rótulos. Estes rótulos, 

não devem exibir conceitos importantes para o conteúdo conceitual do mapa, uma vez que sua 

função está centrada em dar um sentido logico à proposição, unindo rótulos.  

04 Os rótulos conceituais não devem ser repetidos no mapa. 

05 

Os MCs devem apresentar uma organização hierárquica, onde os conceitos mais gerais/mais 

inclusivos devem estar no topo, e os conceitos mais específicos/menos inclusivos em níveis 

mais baixos na estrutura do mapa. 

06 
De modo geral, não mais do que três ou quatro subconceitos devem ser vinculados abaixo de 

qualquer conceito mais inclusivo. 

07 

As ligações cruzadas devem especificar as inter-relações significativas entre dois conceitos em 

diferentes subdomínios de conhecimento estruturados no mapa. Estes são identificados e 

aprimorados quando o mapa está quase concluído. 

Fonte: Modificado de Canãs, Novak e Reiska (2015). 

 

 

Segundo Cañas, Reiska e Novak (2015), os itens supracitados ilustram que há dois 

aspectos relevantes para que um mapa possa ser considerado como “bom”: a estrutura e seu 

conteúdo. Conforme Canãs, Novak e Reiska (2015) apresentar mais de três ou quatro 

subconceitos ligados abaixo de um determinado conceito é uma condição estrutural, 

diferentemente disso, ter os conceitos mais gerais no topo e os conceitos mais específicos na 

parte inferior é uma condição sobre o conteúdo do mapa. Ainda de acordo com estes autores, 

os bons mapas conceituais devem, portanto, ter boa estrutura gráfica e bom conteúdo.  

Muitas vezes, os MCs são confundidos com outras formas de representação visual do 

conhecimento, como os mapas mentais, o fluxograma, o mapa em rede e o mapa tipo aranha 

(MOREIRA, 2006). De acordo com Nunes e Pino (2008), pode-se dizer que o mapa 

conceitual engloba as características dos mapas mentais, mas este não tem as mesmas 

características e aplicações do mapa conceitual. Embora em ambos sejam visualizados 

relações e dependências entre conceitos permitindo uma visão geral em um único campo, a 

principal diferença entre o MC e os outros tipos de mapas é a palavra de ligação que estrutura 

a relação entre conceitos nesta ferramenta (DAVIES, 2011). No mapa mental, não há palavra 

de ligação entre os conceitos; a estrutura gráfica do mapa conceitual não tem uma ordem ou 

estrutura padronizada, por isso, sobre o mesmo assunto, é difícil encontrar MCs com a 

estrutura igual (MOREIRA, 2009). 
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2.2. MAPAS CONCEITUAIS E POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS 

 

São extensivamente conhecidas as possibilidades pedagógicas para a utilização dos 

MCs. De acordo com Moreira e Buchweitz (1993) eles podem ser utilizados em diversas 

situações, e com diferentes finalidades, tais como: instrumento de análise do currículo, técnica 

didática, recurso de aprendizagem, meio de avaliação, entre outros.  

Novak (1998) destaca que os MCs podem ser vistos como recursos auxiliares para o 

processo de ensino (Professor) e aprendizagem (aluno). Considerando os MCs como uma 

ferramenta de aprendizagem, Novak (1988) destaca a utilidades destes para os alunos nos 

seguintes aspectos: resolver problemas; síntese dos conteúdos vistos em sala; planejar o 

estudo; preparar-se para avaliações; perceber as relações entre as ideias de um dado conteúdo; 

fazer anotações. 

 

Para os professores, Moreira (2010, 2013) ressalta que os MCs constituem-se de 

importantes auxiliares em suas atividades rotineiras, tais como: 

 

 Para ensinar um novo tópico: Na construção de MC, os conceitos difíceis são 

elucidados e podem ser arranjados em uma ordem hierárquica de subordinação. A 

sua utilização também pode auxiliar o professor a se manter mais atento aos 

conceitos chaves e às relações entre eles, bem como na transmissão de uma imagem 

geral e clara dos tópicos e das suas relações para seus estudantes.  

 Para reforçar a compreensão: o uso dos MCs reforça a compreensão e 

aprendizagem por parte dos alunos. Eles permitem a visualização dos conceitos 

chave e resumem suas inter-relações. 

 Para verificar a aprendizagem e identificar conceitos mal compreendidos: Os 

MCs podem auxiliar os professores na avaliação do processo de ensino. A sua 

utilização ainda permite-os avaliar o alcance dos objetivos pelos alunos através da 

identificação dos conceitos mal entendidos e dos conhecimentos que estão faltando. 

 Para a avaliação: As aprendizagens do aluno (alcance dos objetivos, compreensão 

dos conceitos e suas interligações, etc.) podem ser 

acompanhadas/verificadas/redirecionadas mediante a construção de MC. 

 Para a formação de hábitos de estudo do aluno: proporcionando maior 

independência/autonomia e o desenvolvimento de uma consciência de que ele é 

responsável pelo seu aprendizado; a postura de buscar aprofundar/aperfeiçoar o 

conhecimento; o rigor e a organização. 
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Em relação às formas em que os MCs podem ser usados na prática docente, Moreira 

(2010) aponta que:  

 

 
[...] os mapas conceituais podem ser usados para mostrar relações 

significativas entre conceitos ensinados em uma única aula, em uma 

unidade de estudo ou em um curso inteiro. São representações 

concisas das estruturas conceituais que estão sendo ensinadas e, 

como tal, provavelmente facilitam a aprendizagem dessas estruturas 

(MOREIRA, 2010, p. 14). 

 

 

Moreira (2013) afirma que na medida em que os alunos utilizam os MCs para integrar, 

reconciliar e diferenciar conceitos por meio de artigos, textos capítulos de livros, romances, 

experimentos de laboratório, e outros materiais educativos do currículo, eles estarão usando o 

mapeamento conceitual como um recurso de aprendizagem.  

Como instrumento de avaliação da aprendizagem, destaca Moreira (2006) que os MCs 

podem ser usados para se adquirir uma visualização da organização conceitual que o aprendiz 

atribui a um dado conhecimento. Trata-se basicamente de uma técnica não tradicional de 

avaliação, informativa para indicar significados e relações significativas entre conceitos-chave 

da matéria de ensino, sendo mais apropriada para uma avaliação qualitativa, formativa, da 

aprendizagem (MOREIRA, 2010). 

Apesar de ser uma técnica bem estabelecida e amplamente utilizada no âmbito 

educacional, alguns obstáculos ainda precisam ser superadas para que estes sejam adotados de 

forma mais frequente pelos professores (CORREIA; AGUIAR, 2017). Embora possam ser 

usados para dar uma visão geral do tema em estudo, é preferível usá-los quando os alunos já 

têm uma certa familiaridade com o assunto, de modo que sejam potencialmente significativos 

e permitam a integração, reconciliação e diferenciação de significados de conceitos 

(MOREIRA, 2010). Segundo Moraes (2005) o processo de construção de MCs favorece a 

aprendizagem significativa, na medida em que enfatiza o sentido de unidade, articulação, 

subordinação e hierarquização dos saberes disciplinares, possibilitando, assim, a visão 

integrada e compreensiva dos diversos conteúdos das disciplinas, bem como as suas relações. 
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2.3. MAPAS CONCEITUAIS NO ENSINO SUPERIOR 

 

 

Diante dos inúmeros desafios impostos à educação na contemporaneidade, sobretudo a 

aqueles direcionados ao ensino superior, Fendrich e Pereira (2006) informam que se verifica 

uma urgência no sentido de incursionar rumo a caminhos que almejem perspectivas 

diferenciadas, suscitando principalmente lançar mão de novas estratégias metodológicas para 

mediar o processo de ensino e aprendizagem pelos docentes. Nesse contexto, Correia et al. 

(2016) afirmam que, as novas demandas formativas da sociedade do conhecimento exigem a 

busca por respostas inovadoras para transformar o ensino de graduação.  

Ao encontro desta necessidade visualizada, os MCs mostram-se úteis no planejamento, 

na execução e na avaliação do processo de ensino-aprendizagem. Conforme Kinchin (2014) o 

Mapa Conceitual é uma ferramenta reconhecida mundialmente por contribuir na qualidade da 

aprendizagem dos alunos, e esta foi recebida positivamente no ensino superior. Na literatura 

especializada verifica-se a existência de diversos trabalhos que demonstram o uso de MCs nos 

mais diversos conteúdos no nível superior
3
. A utilização desta ferramenta pode variar de 

acordo com os objetivos e intenções de aplicação do docente, seja ela diagnosticar, organizar, 

aprofundar e/ou avaliar conhecimentos (HAY, 2007; KINCHIN; LYGO-BAKER; HAY, 

2008; HAY, KINCHIN; LYGO-BAKER, 2008, CORREIA, CICUTO, AGUIAR, 2014; 

CORREIA et al., 2016). 

Conforme Hay (2007) os professores podem (e devem) ensinar de maneiras 

diferenciadas, visando favorecer a formação de significado dos alunos. Para o Autor, a 

formação de significados pode ser iniciada por meio da mensuração do conhecimento prévio 

do aluno, identificando aquilo que o estudante sabe, para que este conhecimento seja 

aprimorado. Nesse sentido, os MCs podem ser usados com esse direcionamento, entretanto, 

recomenda-se que os MCs sejam reaplicados ao final de processos de sistematização, 

organização e aprofundamento de conhecimentos, para tornar visível o conhecimento novo e 

emergente dos alunos para o professor (HAY, KINCHIN; LYGO-BAKER, 2008). Dessa 

forma, concorda-se que no ensino superior, esta é uma linha de base necessária se o método 

for usado para acompanhar a mudança de conhecimento do estudante (HAY, 2007; 

KINCHIN; LYGO-BAKER; HAY, 2008). 

                                                           
3
 Uma variedade de pesquisas envolvendo o uso dos mapas conceituais em diversos níveis de ensino pode ser acessado  no 

periódico “Aprendizagem significativa em Revista” (ver: http://www.if.ufrgs.br/asr/), ou nos anais da 
InternationalConference on Concept Mapping/ Congreso Internacional Sobre Mapas Conceptuales (ver: 
http://cmc.ihmc.us/cmc/CMCProceedings.htm).  

 

http://www.if.ufrgs.br/asr/
http://cmc.ihmc.us/cmc/CMCProceedings.htm
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Outras formas de aplicações dos MCs para atingir objetivos educacionais no ensino 

superior referentes a organização do conhecimento e aprofundamento em estudos, revisão, 

avaliação e colaboração, foram sistematizadas e discutidas por Correia et al. (2016). Em 

ambas, professores e alunos podem atuar como mapeadores. O quadro 2 abaixo, explicita as 

principais formas de aplicações e seus respectivos objetivos educacionais.  

 
 

Quadro 2: Aplicações e objetivos educacionais dos MCs em sala de aula 

OBJETIVOS 

EDUCACIONAIS 

APLICAÇÕES 

ALUNO PROFESSOR 

 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO 

DO 

CONHECIMENTO 

E 

ESTUDO 

 Listar conceitos-chave de um conteúdo; 

 Organizar informações relevantes; 

 Estabelecer conceitos mais gerais e 

mais específicos a respeito de um 

conteúdo; 

 Estabelecer relações conceituais; 

 Descrever eventos ou objetos; 

 Descrever relações de causa e efeito; 

 Responder a uma pergunta focal 

articulando proposições; 

 Sintetizar um conteúdo extenso ou 

pouco articulado; 

 Sistematizar um projeto de pesquisa. 

 Realizar a abertura de uma disciplina; 

 Iniciar um novo conteúdo ou tema; 

 Articular diferenças e semelhanças 

entre teorias; 

 Articular conteúdos entre disciplinas; 

 Descrever um processo complexo; 

  Organizar informações 

hierarquicamente; 

 Evidenciar conteúdos que vieram de 

diferentes fontes de informação; 

 Expandir discussões a partir de 

conceitos controversos; 

 Planejamento curricular. 

 

 

REVISÃO 

 Recuperar informações recém-

aprendidas; 

 Revisar conceitos, modelos e teorias; 

 Incluir novos conceitos a MC já 

elaborado anteriormente; 

 Utilizar como ponto de apoio para 

fornecer feedbacks. 

 Revisar um conteúdo a partir dos 

conceitos mais importantes; 

 Sintetizar conteúdos extensos; 

 Articular diferentes momentos de uma 

disciplina; 

 Sanar dúvidas e fornecer feedbacks 

pontuais. 

 

 

 

AVALIAÇÃO 

 Visualizar a escolha e a pertinência dos 

conceitos frente a um conteúdo; 

 Visualizar o grau de articulação dos 

conceitos em proposições claras; 

 Avaliar a escolha dos verbos para 

formar proposições; 

 Identificar lacunas conceituais ou 

conceitos mal compreendidos; 

 (Re)pensar o seu processo de 

aprendizagem; 

 Autoavaliar o conhecimento aprendido. 

 Levantar conhecimentos prévios; 

 Solicitar que os alunos reconheçam 

erros conceituais intencionalmente 

planejados pelo professor; 

 Solicitar uma síntese de conceitos frente 

à adequação de um pergunta focal; 

 Avaliar a organização hierárquica de 

conceitos; 

 Finalizar um MC iniciado em sala; 

 Solicitar a inclusão de novos conceitos 

à rede após uma aula. 

 

 

COLABORAÇÃO 

 Negociar conceitos e significados; 

 Treinar argumentação e comunicação; 

 Potencializar trabalho em equipe, por 

exemplo, a construção de um MC em 

grupo; 

 Comparar diferentes pontos de vista, 

modelos, teorias e panoramas. 

 Realizar uma atividade de avaliação por 

pares; 

 Explicar e argumentar em cima de um 

ponto de vista; 

 Reconstruir o mapa de modo 

colaborativo; 

 Reconhecer e reunir conceitos em 

comum em diferentes pontos de vista 

 Promover discussão em grupo 

Fonte: Modificado de Correia et al. (2016). 
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Nas situações em que o estudante deve elaborar um MC, Correia et al. (2016) 

destacam a conveniência do professor prestar atenção à demanda de realização da atividade, 

ou seja, na forma por meio da qual o MC será solicitado, visto que, segundo esses autores, o 

uso inadequado dessa técnica de representação do conhecimento em sala de aula pode 

apresentar alguns entraves, como alunos que “param” diante de uma folha em branco, e/ou 

que elaboram MCs simplórios para o nível de conhecimento que possuem. 

Porém, como forma de enfrentar as situações divergentes passiveis de acontecer no 

percurso do ensino, cabe ao professor, como especialista do assunto, definir tais objetivos e 

determinar as melhores condições de utilização dos mapas conceituais para que seus alunos se 

tornem futuros especialistas (CORREIA et al., 2016). Nesse contexto, pode-se trabalhar com 

uma diversidade de fatores, tais como: limitação do número de conceitos; presença de 

conceitos obrigatórios, perguntas focais estabelecidas pelo professor, o tempo de execução da 

tarefa e a possibilidade de consulta dos materiais instrucionais.  
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3. PERCURSO METODOLÓGICO 
 

 

O percurso metodológico diz respeito ao caminho traçado para o desenvolvimento da 

pesquisa, isto é, a metodologia e seus respectivos passos, os quais foram delineados e 

seguidos visando alcançar os objetivos da investigação. Conforme Kauark, Manhães e 

Medeiros (2010) a metodologia consiste na elucidação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata 

de toda ação desenvolvida no método (caminho) do trabalho da pesquisa. Conforme os 

autores, ela é a explicação do tipo da pesquisa, do instrumental utilizado (questionário, 

entrevista), do tempo previsto, da equipe de pesquisadores e da divisão do trabalho, das 

formas de tabulação e tratamento dos dados, ou seja, de tudo aquilo que se utilizou para a 

efetivação da pesquisa (KAUARK; MANHÃES; MEDEIROS, 2010). 

Sabe-se que as pesquisas no âmbito educacional, abrangem uma ampla diversidade de 

questões, evidenciando uma multiplicidade de problemas a serem investigados, esclarecidos e 

elucidados.  Nesse contexto Gatti (2002, p.13) propõe que: “os pesquisadores em educação 

fazem escolhas entre os múltiplos caminhos que os aproximam da compreensão desse 

fenômeno, escolhendo, também, um ângulo de abordagem”. Dessa forma, considerando os 

objetivos da pesquisa em consonância com caráter dos procedimentos utilizados na presente 

investigação (acompanhamento de turmas, e, obtenção, produção, análise de 

documentos)(Figura 3), foi utilizada a abordagem quanti-qualitativa, com procedimentos à 

observação participante (MARTINS, 1996, QUEIROZ et al., 2007, FLICK, 2004, 2009) e 

análise de conteúdo (BARDIN, 1977, 2011).  

A pesquisa quanti-qualitativa/quali-quantitativa, maiormente conhecida como pesquisa 

mista, consiste na integração de elementos da abordagem qualitativa e quantitativa (DAL-

FARRA; LOPES, 2013; SOUZA; KERBAUY, 2017). Para Souza e Kerbauy (2017), do ponto 

de vista metodológico, não há contradição, assim como não continuidade entre as duas formas 

de investigação, quantitativa e qualitativa. Entretanto, no que tange à epistemologia, as 

autoras afirmam que, nenhuma das abordagens é mais científica que a outra, mas apresentam 

natureza diferente. Reforçando esta ideia, Brüggemann e Parpinelli (2008), assegura que, a 

relação entre as formas quantitativa (focada na objetividade) e qualitativa (focada na 

subjetividade): [...] “não pode ser compreendida como de oposição, como também não se 

reduz a uma continuação. As duas realidades permitem que as relações sociais possam ser 

analisadas nos seus diferentes aspectos” (BRÜGGEMANN; PARPINELLI, 2008, p. 564). 
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De acordo com Rosa, Oliveira e Orey (2015) atualmente a abordagem quanti-

qualitativa se constitui como uma tendência metodológica crescente em investigações na área 

de ensino, permitindo aos pesquisadores entenderem e compreenderem de uma maneira 

holística os problemas complexos enfrentados pela sociedade. Conforme Creswell e Clark 

(2007), a combinação de duas abordagens pode possibilitar dois olhares diferentes para uma 

mesma situação, possibilitando uma visualização ampla do problema investigado.  

 
Figura 3:Objetivos da pesquisa e os procedimentos utilizados 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Flick (2004, 2009) afirma que a convergência dos métodos quantitativos e qualitativos 

proporcionam mais credibilidade e legitimidade aos resultados encontrados, evitando o 

reducionismo à apenas uma opção. Com relação às contribuições da pesquisa quanti-

qualitativa, o autor, nas duas obras, destaca que esta: reúne controle de vieses (métodos 

quantitativos) com compreensão, a partir dos agentes envolvidos na investigação (métodos 

qualitativos); agrega a identificação de variáveis específicas (métodos quantitativos) com uma 

visão global do fenômeno (métodos qualitativos); enriquece constatações obtidas sob 

condições controladas com dados obtidos dentro do contexto natural de sua ocorrência; e a 

validade da confiabilidade das descobertas pelo emprego de técnicas diferenciadas. 
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3.1. UNIVERSO E CONTEXTO DA PESQUISA 

 

A pesquisa desenvolvida envolveu 02 turmas com alunos recém-ingressos do Curso de 

graduação em Ciências Biológicas na modalidade bacharelado e licenciatura (Manhã/Tarde) e 

Licenciatura (Noite) da UFRN. Foram utilizados os seguintes critérios para a participação da 

pesquisa: 1) está devidamente matriculado na disciplina de Zoologia I; 2) participação e 

desenvolvimento de atividades, questionários, discussões, avaliações, etc.; 3) assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), visando garantir a segurança do 

pesquisador e do Pesquisado (Apêndice A).  

Conforme o Projeto Político Pedagógico (PPP) em vigor, o curso de Ciências 

Biológicas compreende duas modalidades: Licenciatura e Bacharelado. Os objetivos do curso 

são: formar profissionais cidadãos com conhecimento geral nas diversas áreas da Biologia, 

através da integração do ensino, da pesquisa e da extensão, capacitando os alunos de 

bacharelado para o desenvolvimento da pesquisa científica e os alunos de licenciatura para o 

exercício da docência de Ciências e Biologia nos ensinos fundamental e médio.  

De acordo com o documento analisado, é objetivo do curso de Ciências Biológicas na 

modalidade de Licenciatura que o graduando apresente uma formação crítica e ética 

compreendendo o conhecimento da diversidade dos seres vivos, bem como de sua 

organização e funcionamento em diferentes níveis, suas relações filogenéticas e evolutivas e 

suas respectivas distribuições e relações com o meio em que vivem; de noções básicas sobre 

saúde e doença, além de conhecimentos sobre química e física para atuar no Ensino 

Fundamental e Médio; o conhecimento didático-pedagógico que o habilite a utilizar novas 

metodologias e técnicas no processo de ensino e aprendizagem e a atuar de forma multi e 

interdisciplinar exercendo o papel de mediador junto aos alunos de um saber-fazer, crítico e 

reflexivo; o comprometimento com a formação de cidadãos conscientes de sua realidade e da 

responsabilidade pelo estabelecimento de uma melhoria da qualidade de vida da sociedade.  

O graduando na modalidade bacharelado (Ciências Biológicas) apresenta uma 

formação generalista, de caráter crítica e reflexiva, envolvendo conhecimento da diversidade 

dos seres vivos, bem como sua organização e funcionamento em diferentes níveis, suas 

relações filogenéticas e evolutivas e suas respectivas distribuições e relações com o meio em 

que vivem; a consciência da necessidade de atuar de forma multi e interdisciplinar com 

qualidade e responsabilidade na conservação, manejo e gestão da biodiversidade, nas políticas 

de saúde e na tecnologia, prospecção e segurança biológica, pautando sua ação nos aspectos 

éticos e técnico-científicos; o compromisso com os resultados de sua conduta profissional, a 
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partir de referenciais éticos e critérios humanísticos, respeitando a cidadania e o rigor 

científico.  

Quanto às competências e habilidades dos graduandos em Ciências Biológicas, estas 

se distinguem conforme a modalidade do curso, como pode ser observada no Quadro 3.  

 

Quadro 3: Principais Competências e Habilidades dos graduandos em Ciências Biológicas da UFRN 

LICENCIATURA 

 

BACHARELADO 

 

 Pautar-se por princípios da ética democrática: 

responsabilidade social e ambiental, dignidade humana, 

direito à vida, justiça, respeito mútuo, participação, 

diálogo e solidariedade; 

 Utilizar o conhecimento pedagógico para atuar no ensino 

de ciências e biologia nos níveis fundamental e médio, 

comprometendo-se com o papel social da escola na 

formação de cidadãos; 

 Entender e estimular a discussão sobre o processo 

histórico de produção do conhecimento das ciências 

biológicas referente a conceitos, princípios e teorias; 

 Trabalhar os conteúdos referentes às ciências biológicas, 

de modo que seus significados possam ser estudados em 

diferentes contextos e permitam despertar a curiosidade 

investigativa no aluno; 

 Utilizar novas metodologias, estratégias e materiais que 

possibilitem o aperfeiçoamento da prática pedagógica em 

diferentes contextos; 

 Comprometer-se com o desenvolvimento profissional 

constante, assumindo uma postura de flexibilidade e 

disponibilidade para mudanças contínuas.  

 Pautar-se por princípios da ética democrática: 

responsabilidade social e ambiental, dignidade no direito à 

vida, respeito mútuo, participação, diálogo e solidariedade; 

 Atuar em pesquisa básica e aplicada nas diferentes áreas 

das ciências biológicas, comprometendo-se com a 

divulgação dos resultados das pesquisas em veículos 

adequados para ampliar a difusão do conhecimento; 

 Aplicar adequadamente o conhecimento sobre organização, 

gestão e financiamento de projetos, de acordo com a 

legislação e as políticas públicas referentes à área; 

 Aplicar a metodologia científica para o planejamento, 

gerenciamento e execução de processos e técnicas, visando 

o desenvolvimento de projetos, perícias, consultorias, 

emissão de laudos e pareceres em diferentes contextos; 

 Avaliar o impacto potencial ou real de novos 

conhecimentos, tecnologias, serviços ou produtos 

resultantes da atividade profissional, considerando os 

aspectos éticos, sociais e epistemológicos; 

 Comprometer-se com o desenvolvimento profissional 

constante, assumindo uma postura de flexibilidade e 

disponibilidade para mudanças contínuas.  

Fonte: Projeto Politico pedagógico de Ciências Biológicas da UFRN em vigor (PPP, 2014). 

 

 

No que diz respeito ao Componente Curricular Zoologia I (BEZ0069), foco da 

pesquisa, ele é de caráter obrigatório na matriz curricular e está inserido no primeiro semestre 

letivo de cursos de graduação em Ciências Biológicas em ambas as modalidades. Os 

principais objetivos da disciplina são: capacitar o aluno no entendimento da origem, 

diversidade e caracterização dos principais táxons dos Metazoa utilizando abordagem 

filogenética. Nesse contexto, os estudantes devem ser capazes de:  

a) entender processos evolutivos e caracteres importantes para a classificação dos 

Metazoa;  

b) descrever processos e características biológicas de cada grupo zoológico 

estudado;  
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c) ampliar a capacidade de observação do meio ambiente e compreender a 

dimensão da diversidade de Metazoa
4
, 

d) praticar o reconhecimento de grupos e estruturas relacionadas aos táxons basais 

de animais.  

Atualmente, a disciplina é ministrada pela Prof.ª Dra. Rosângela Gondim D’Oliveira 

(R.G.D’O) e Prof.ª Dra. Elineí Araújo de Almeida (E.AdeA). Ela apresenta uma carga horaria 

total de 60 horas, sendo 30h destinadas às aulas teóricas e 30h às aulas práticas.  

 

3.2. SISTEMATIZAÇÃO DA COLETA DE DADOS 

  

3.2.1 Acompanhamento das turmasde ensino em Zoologia 

 

 

Objetivando analisar aspectos relacionados às expectativas e motivações de estudantes 

para com a técnica de mapeamento conceitual, bem como, as contribuições proporcionadas 

por esta ferramenta de ensino-aprendizagem, iniciou-se o acompanhamento de duas turmas de 

ensino envolvendo 59 estudantes recém-ingressos nos cursos de Ciências Biológicas, no 

componente curricular Zoologia I, inserido no primeiro período do ano de 2017. Desses 

estudantes, 32 deles estavam matriculados no turno diurno (Licenciatura e Bacharelado) e os 

demais 27 encontravam-se no turno noturno (Licenciatura). Considerando o caráter desta 

etapa da pesquisa, utilizou-se elementos da Observação Participante (OP). 

                                                           
4
Caracterização geral acerca de diferentes grupos de Metazoa contemplados no componente curricular Zoologia I: (PORIFERA - situados 

parcialmente no nível celular de construção, com tecidos simples, embora com graus elevados de pluripotência celular; os adultos são 
assimétricos ou têm eixo epicobasal bem-definido; PLACOZOA - são formados por camadas superior e inferior de células ciliadas e células 
fibrosas entre as duas e presença de quatro células somáticas; CNIDARIA – diploblásticos com ectoderme e endoderme, CTENOPHORA - 
diblásticos ou possivelmente triploblásticos com ectoderme e endoderme separadas por um mesênquima celular), Dentro dos Bilateria 
(Protostomia (Spiralia (PLATYHELMINTHES - são triploblásticos acelomados, bilateralmente simétricos e achatados dorsoventralmente; 
GASTROTRICHA - são bilatérios microscópicos, corpo alongado ou em formato de pino de boliche; Nemertea - são celomados, excretam 
por protonefrídeos e apresentam um gânglio cerebral bilobado, circundando o aparato da probóscide que é circundada por uma cavidade 
hidrostática conhecida como rincocele; MOLLUSCA – protostômios com celoma limitado a diminutos espaços nos nefrídeos, no coração e 
nas gônadas, a hemocele é a principal cavidade do corpo, ANNELIDA - celomados esquizocélicos, segmentados, a maioria tem 
metanefrídeos, ENTOPROCTA – são. funcionalmente acelomados, (como pedúnculos sustentados por estolões)apresentam formas sésseis, 
solitários ou coloniais, o trato digestório tem forma de U; CYCLIOPHORA – são simbiontes solitários sésseis de lagostas, têm cutícula 
laminada e disco adesivo para fixação ao hospedeiro; Gnathostomulida – apresentam epiderme em camada simples e todas as células 
epiteliais são monocialidas; tem faringe com aparato mandibular complexo e singular; MICROGNATHOZOA – apresentam epiderme com 
placas de sustentação  dorsal e lateral (matriz intracelular); ACANTHOCEPHALA (Rotifera – bilaterados com faringe modificada em um 
mástax contendo elementos semelhantes a mandíbulas, conhecidos como trofos) – apresentam extremidade anterior com probóscide 
contendo ganchos) (Ecdysozoa (PRIAPULIDA – são superficialmente anelados, apresentam introverte com espinhos em forma de gancho, 
têm protonefrídeos associados às gônadas e sistema nervoso disposto radialmente; LORICIFERA –apresentam o corpo dividido em cabeça 
(com um cone oral e uma introverte, contém pescoço, tórax e abdome loricado, KINORHYNCHA - apresentam corpo dividido em cabeça, 
pescoço e tronco com 11 segmentos, a cabeça é dividida em cone oral e introverte com escálides) (NEMATODA – têm corpo arredondado 
em corte transversal e coberto por uma cutícula laminar, têm órgãos sensoriais cefálicos singulares (anfídeos) e órgãos sensoriais caudais 
(fasmídeos) e NEMATOMORPHA – são protostômios cilíndricos com cavidade corporal praticamente obliterada), (Panarthropoda) e 
(Deuterostomia). Os dois últimos táxons estão indicados para expressar a monofilia do táxon Metazoa, mas não estão incluídos na 
disciplina Zoologia I. Algumas descrições acerca dos táxons estão de acordo com os dados informativos contidos em Brusca, Moore e 
Shuster (2016, 2018). Algumas posições evolutivas dos táxons estão diferenciadas daquela originalmente estudadas ao longo do primeiro 
semestre letivo do ano de 2017 (ver RUPPERT, FOX; BARNES, 2005) sendo essa representação uma síntese da nova hipóteses de 
classificação. A ausência das categorias taxonômica é um reflexo da aceitação de que as relações filogenéticas são mais informativas do 
que a inserção das categorias taxonômicas associadas ao nome do táxon. 
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Conforme Queiroz et al. (2007) a observação participante é uma das técnicas mais 

utilizadas pelos pesquisadores que adotam a abordagem qualitativa, e, consiste na inserção do 

pesquisador no interior do grupo observado, tornando-se parte dele, interagindo por longos 

períodos com os sujeitos, buscando partilhar o seu cotidiano para sentir o que significa estar 

naquela situação. Para Flick (2009, p. 207), a observação participante pode ser definida como 

[...] “uma estratégia de campo que combina, simultaneamente, a análise de documentos, a 

entrevistas de respondentes e informantes, a participação e a observação direta e a 

introspecção”. As principais características desse método, segundo Martins (1996), dizem 

respeito ao fato de o pesquisador mergulhar de cabeça no campo, observando a partir de uma 

perspectiva de membro, mas devendo, também, influenciar o que é observado, graças a sua 

participação.  

Nesse contexto, o acompanhamento envolvendo observação participante se deu 

durante todo o semestre letivo, englobou as três unidades, as quais foram ministradas pelas 

docentes E.AdeA (1ª e 2ª unidades) R.G.D’O (3ª unidade). Nestas, os MCs foram utilizados 

em diversas atividades (diagnósticas, avaliativas, somativas, etc.), envolvendo grande parte 

dos conteúdos programados na ementa da disciplina (Figura 4). Vale ressaltar, que houve 

presença e observação participante do pesquisador em aulas teóricas, práticas, orientações de 

trabalhos, avaliações (escritas e de apresentação oral), possibilitando registros fotográficos, e, 

registros em diário reflexivo.  

 

Figura 4: Conteúdos inseridos na ementa da disciplina de Zoologia I com destaque a frequência do 

uso de MCs

 

Legenda: UD (Unidade), EU (Eucariontes unicelulares), PO (Porifera), CN (Cnidária), CT (Ctenophora), 

AN (Annelida), PL (Platyhelminthes), CYP (Cycliophora), KA (Kamptozoa), SI (Sipuncula), ECH (Echiura), 

GN (Gnathostomulida); NEP (Nematomorpha), MI (Micrognathozoa), PRI (Priapulida), AC (Acanthocephala), 

KI (Kinorhyncha), GA (Gastrotricha), LO (Loricifera). 
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A presença marcante do pesquisador como observador participante durante o decorrer 

da disciplina, nas duas turmas focos da pesquisa, permitiu acompanhar o processo de 

exposição dos conteúdos em sala de aula das duas docentes ministrantes do componente 

curricular Zoologia I. Isso possibilitou as discussões frequentes sobre o progresso avaliativo 

das turmas e sobre os direcionamentos para que junto com a professora E.AdeA. (orientadora 

da pesquisa) fossem elaborados os Questionários de Avaliação Qualitativa I e II (QuAQ I e II) 

seguindo os objetivos propostos no projeto de dissertação. 

Esse questionário foi utilizado tanto para a pesquisa como para o processo avaliativo, 

visto que, algumas questões foram utilizadas pela docente para avaliar conteúdos ministrados 

em momentos anteriores, como também para verificar a habilidade dos graduando em 

elaborar MCs a partir das experiências obtidas na disciplina. De forma comparada, o 

percentual de nota atribuída ao QuAQ I foi de 10% do total referente a todas as atividades da 

2ª unidade de ensino da disciplina em análise. 

Segundo Gil (2007) o questionário é uma técnica de investigação composta por um 

conjunto de questões que são aplicadas com sujeitos com o objetivo de buscar informações a 

respeito das crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, etc. Ainda de acordo com 

o autor, para a elaboração de questionários deve-se existir um serie de cuidados, tais como: 

buscar contatar a sua eficiência para atingir os objetivos, saber determinar a forma e o 

conteúdo da questão, além da quantidade de ordenação, construção de alternativas, entre 

outros.  

De acordo com Marconi e Lakatos (2009) os questionários apresentam muitas 

vantagens, destacando-se entre elas: Possibilitar a coleta de informações significativas de um 

grande número de indivíduos, permitir uma comparação precisa entre as respostas dos 

sujeitos, garantir o anonimato das respostas, etc.  

 

3.2.2 Aquisição de documentos produzidos e aplicação de questionários qualitativos 
 
 

Considerando os objetivos de ensino propostos pelas docentes e da intenção da 

pesquisa, alguns dos materiais produzidos pelas docentes ministrantes para fundamentar o 

componente curricular foram disponibilizados para complemento de dados obtidos relativos 

ao acompanhamento das turmas de ensino de Zoologia.  

Os documentos utilizados na análise foram obtidos em quatro momentos de efetivação 

do componente curricular de Zoologia I: Momento I: Diagnóstico; Momento II (Atividades 

realizadas pelos estudantes em 3 semanas de aula), Momento 3 (Construção de mapas 
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conceituais por parte dos estudantes e socialização em sala de aula) e Momento IV (Aplicação 

de Questionários de Avaliação Qualitativa). 

As professoras ministrantes das aulas no respectivo componente curricular (E.A.deA e 

R.G.D’O) estruturaram materiais instrucionais e tarefas complementares envolvendo 

informações sobre os táxons invertebrados por meio de uma diversidade de estratégias de 

ensino e tendo os Mapas Conceituais como foco de aplicação mais frequente, em 

consequência da opção dos estudantes por essa ferramenta de aprendizagem no percurso de 

três semanas de aula.  

Os MCs, aplicados em sala de aula em diversas atividades (diagnósticas, avaliativas, 

somativas, etc.), abrangendo grande parte dos conteúdos programados, como mostrado na 

Figura 4, anteriormente colocada. Isto possibilitou aos estudantes: a) realizar contatos mais 

detalhados sobre a diversidade dos animais incluídos na disciplina, b) vivenciar momentos de 

aproximação e domínio da técnica de mapeamento conceitual. Diversos desses escritos 

construídos serviram de base para serem avaliados pelo pesquisador da presente dissertação, 

principalmente aqueles elaborados pela professora E.AdeA. 

A aplicação do questionário diagnóstico constituiu o documento de grande 

importância para análise comparada acerca do percurso de aplicação dos mapas conceituais 

Os demais documentos receberam pesos diferenciados de acordo com a sua qualidade e 

relevância para análise das características desejadas.  

O material selecionado passou por um processo de codificação, onde ocorreu a 

enumeração dos documentos – por exemplo: Doc. 1., Doc. 2., etc. – conforme as orientações 

de Bardin (2011). Para a autora “a codificação é o processo pelo qual os dados brutos são 

transformados sistematicamente e agregados em unidades, as quais permitem uma descrição 

exata das características pertinentes do conteúdo” (p. 133). Os materiais obtidos das docentes 

E.AdeA e R.G. D’O(codificados como Doc.1, Doc. 2, Doc. 3, Doc. 4 e Doc. 5), que foram 

significativos para a pesquisa, são visualizados no Quadro 4.  

O “Documento 01” consiste em questionário diagnóstico aplicado no inicio do 

semestre letivo contendo perguntas a respeito da possível experiência dos estudantes com 

MCs e a respeito das expectativas e motivação para utilização deste recurso na disciplina. 

O “Documento 02” corresponde ao questionamento feito aos estudantes quanto à 

preferência para com as formas de avaliação da aprendizagem, possibilitando optarem entre 

uma avaliação somativa (prova ao final da unidade) ou Atividades Semanais (AS) envolvendo 

os conteúdos programados da disciplina, incluindo a atividade de mapeamento conceitual em 

outras atividades opcionais.  
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Os materiais referentes ao “Documento 03” abrangeram os exercícios sobre os 

conteúdos programados (táxons Platyhelminthes; Annelida, Cycliophora, Kamptozoa, 

Sipuncula e Echiura; e Nematoda e Rotifera) com mapas conceituais estruturados para 

preenchimento de lacunas (MC-PL) ressaltando conceitos e/ou palavras de ligação para 

expressão das informações pesquisadas e/ou mapas conceituais construídos integralmente 

(MC-CI) acrescidos à leitura e escrita das proposições formadas. 

 

Quadro 4: Documentos utilizados para rastrear significados, expectativas e motivações dos estudantes 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O “Documento 4” diz respeito aos materiais (projeto com perspectiva de construção 

de MCs, questionário de avaliação dos grupos) envolvendo a construção e apresentação 

coletiva de MCs, associado a atividades lúdicas acerca de táxons negligenciados, tais como:  

Gnathostomulida, Nematomorpha, Micrognathozoa, Priapulida, Acanthocephala, 

Kinorhyncha, Gastrotricha e Loricifera.  

O “Documento 5”, inclui os Questionários de Avaliação Qualitativa aplicados no final 

da 2ª unidade (QuAQ I) e 3ª unidade (QuAQ II). Estes materiais tinham como objetivo 

averiguar sobre o processo de aprendizagem de alguns conteúdos acerca das diversas 

estratégias e atividades vivenciadas no percurso da aprendizagem envolvendo o uso de MCs 

(Apêndice C e D).  

Do total de 20 questões que compuseram o QuAQ I, foram selecionadas seis delas, 

como descritores de interesse ao foco da pesquisa: a) atribuição de valor ao momento de 

socialização de saberem proporcionados pela apresentação dos MCs em grupos (q. 8), b) 

construção de MC individual (q. 9), c) preferências acerca das estratégias de ensino 

vivenciadas (q. 10), d) expansão dos MCs para outros componentes curriculares (q. 13), e) 

contribuições dos MCs para aprendizagem (q. 14), e, f) autoconceito referente à habilidade 

inicial e final referente ao processo de construção de MCs (q. 16).  

Codificação Documento 
Aplicabilidade na 

Pesquisa 

Doc. 01 
Diagnose sobre a Construção de Mapas Conceituais 

(individual). 
Material completo 

Doc. 02 
Opinião sobre estilos de Avaliação da 

aprendizagem (individual). 
Material completo 

Doc. 03 Atividades Semanais (ATVS) (em grupo) Material completo 

Doc. 4 
Atividades de Construção Coletiva de MCs e 

apresentação oral. 
Material completo 

Doc. 5 QuAQ I e II Com Recortes 
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Das 08 questões que estruturaram o QuAQ II, um total de 04 foram selecionadas para 

investigação como descritores de interesse: a) sobre desempenhos nas atividades individuais 

ou em grupo (q. 3), b) atividades empregadas na disciplina que foram consideradas como 

desafiantes no processo da aprendizagem, (q. 4) c) opinião sobre o uso do Cmap Tools (q. 6), 

d) intenção de aprendizagem em Zoologia ao utilizar os MCs (q. 7). 

Na Figura 5 a seguir, é apresentado um diagrama de fluxo incluindo a sequência dos 

procedimentos metodológicos que foram utilizados para desenvolvimento da pesquisa, 

envolvendo desde o momento inicial, quando foram obtidos os dados para aquisição dos 

percentuais relativos ao diagnóstico das turmas de ensino, seguidos dos momentos onde os 

MCs foram utilizados para explorar grupos de invertebrados pouco conhecidos, de forma 

colaborativa, até o momento de aplicação, seleção e análise do Questionário de Avaliação 

Qualitativa.  
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Figura 5:Diagrama de fluxo referente aos procedimentos efetivados para aquisição de dados 

estatísticos envolvendo as diferentes categorias de análise relativas à vivência com os mapas 

conceituais em Zoologia 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

3.2.3. Análise dos dados da pesquisa 

 

 

Os diversos documentos obtidos no decorrer pesquisa e os questionários aplicados 

foram investigados por meio da Análise de Conteúdo (AC) sistematizada por Bardin (1977, 
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2011). De acordo com a autora, a AC consiste em um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos.  

Bardin (2011) organiza a AC em três etapas constituídas de: I) Pré-análise: é a fase de 

organização propriamente dita. Corresponde a um período de intuições, mas tem por objetivo 

tornar operacionais e sistematizar as ideias iniciais, de maneira a conduzir a um esquema 

preciso do desenvolvimento das operações sucessivas, num plano de análise; II) Exploração 

do material: consiste essencialmente em operações de codificação, decomposição ou 

enumeração, em função de regras previamente formuladas, agregando-os em categorias; e III) 

Tratamento dos resultados: a inferência e a interpretação, que consiste em tratar os resultados 

brutos de maneira a serem significativos (“falantes”) e válidos.  

 Após o emprego dos elementos da AC, os dados obtidos foram inseridos e agrupados 

em tabelas no aplicativo Microsoft Excel 2010. Foram calculados os percentuais das maiores 

tendências verificadas nas categorias analisadas, fazendo uma análise estatística descritiva 

básica de todo o material coletado.  

 

3.2.3.1. Analise dos documentos obtidos e questionários aplicados  

 

Os documentos direcionados à análise, oriundos do processo de aplicação de 

estratégias didáticas efetivadas no componente curricular e avaliação da aprendizagem, foram 

então: Questionários (diagnósticos, de expectativas, de acompanhamento de atividades, e de 

avaliação do processo); Atividades Semanais (estudos dirigidos, resenhas e/ou atividades com 

MCs); Avaliação de desempenho em pesquisas e apresentação oral e Avaliações Qualitativas. 

Utilizando elementos da AC, os materiais da presente pesquisa foram analisados da seguinte 

forma: 

 Primeira etapa: foram selecionados quais documentos analisar e estes foram 

codificados. Os documentos básicos encontram-se explicitados no Quadro 3 e 

descritos no item 3.2.2. Do QUAQ I foram selecionadas 06 questões e, do QUAQ II 

04 questões, das quais constituíram-se o corpus. Os dados oriundos dos estudantes 

foram codificados em E1, E2, E3, etc.  

 Segunda etapa: efetivou-se o tratamento dos dados a partir de uma estruturação de 

tópicos e subtópicos explicitados na Figura 5. Consistiu em organizar os dados na 

planilha do Excel e obtenção dos percentuais. Esses dados obtidos foram organizados 

em quadros e gráficos, o que possibilitou a identificação do conjunto de ideias comuns 
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(categorias). Do total de 04 categoriais gerais (I, II, II e IV)(ver Figura 5), emergiram 

09 categorias específicas da temática IV.  

 Terceira etapa: buscou visualizar os dados qualitativos repetidos dos elementos 

quantificáveis e, foram analisados a partir de uma perspectiva da estatística básica. 

Consistiu na fase de identificação, interpretação e inferência de informações por meio 

das categorias de análise.  

 

3.2.3.2. Avaliação estrutura dos mapas conceituais e indícios de aprendizagem  

 
 

Os MCs elaborados pelos alunos dentro do Questionário De Avaliação Qualitativa I 

(QuAQ I) envolvendo táxons, a critério dos estudantes, foram analisados ao adaptar os 

critérios de avaliação estruturados Trindade (2011) e Trindade e Hartwig (2012) (Quadro 5). 

Trata-se de uma matriz de análise/avaliação que contempla aspectos qualitativos e 

quantitativos, ao estabelecer categorias de pontuação, em algumas das quais se buscam 

alterações significativas na estrutura dos mapas. 

 

Quadro 5: Categorias para análise dos elementos estruturais dos Mapas Conceituais 

 

Categorias Descrição dos Critérios de Avaliação 

1º conceitos 
O mapa apresenta os conceitos básicos trabalhados sobre os táxons 

dentro da disciplina? Todos os conceitos aparecem em caixas?  

2º ligações entre conceitos Todos os conceitos estão ligados por linhas bem feitas? 

3º palavras de ligação 

(conectivos) 

A maioria das palavras de ligação/frases de ligação apresentam 

verbos? Formam sentido lógico com o conceito ao qual se ligam?  

4º clareza e estética do mapa. 

O mapa é legível e de fácil leitura? Existe clareza de leitura do 

mapa ao leitor? O mapa é legível, sem riscos ou borrões? A 

caligrafia é legível? Há correção ortográfica? 

5º proposições 

(palavra de ligação conceito) 

As proposições têm significado lógico do ponto de vista semântico 

e científico? As conexões estão de acordo com o que é 

cientificamente aceito?  

6º hierarquização 

Há uma ordenação sucessiva dos conceitos? Demonstrou-se boa 

hierarquização dos conceitos, representada por pelo menos 02 níveis 

hierárquicos?  

7º diferenciação progressiva 

É possível distinguir os conceitos mais inclusivos daqueles 

subordinados? É possível identificar, com clareza, os conceitos mais 

gerais e os mais específicos?  

8º reconciliação integrativa 

 

Há uma recombinação, ou seja, um rearranjo dos conceitos?  

Há relações cruzadas ou transversais entre conceitos pertencentes a 

diferentes partes do mapa? 

Fonte: Trindade (2010) e Trindade e Hartwig (2012). 

O intervalo de pontuação de cada categoria poderá variar de 0 a 1 ponto, distribuídos 

da seguinte forma: 1 (acerto), 0,5 (acerto parcial) e 0 (erro). Levando em consideração a 

existência de 08 categorias, o total de pontos permitido para cada mapa foi de 8,0 pontos. 
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Utilizaremos como média satisfatória o padrão 50%, ou seja, a metade do total permitido, 4,0 

pontos; conforme proposto por Lourenço (2008).  

Considerando que os MCs são úteis para caracterizar a estrutura cognitiva dos 

aprendizes, bem como para avaliar as mudanças conceituais que elas sofrem durante o 

processo da aprendizagem, os materiais elaborados pelos estudantes, também foram avaliados 

quanto a sua tipologia e associação com o domínio de conteúdos, conforme a classificação de 

Kinchin e Hay (2000) (Quando 6, Figura 6).  

 

Quadro 6:Categorias para análise dos tipos morfológicos de MCs 

Estrutura do mapa 

 

Características 

 

Radial 

Sugere pouco domínio sobre o tema. Este tipo de mapa, apresenta proposições a 

partir do conceito central/raiz, e estes, não estão diretamente ligados uns aos outros. 

Linear 

Sugere algum domínio sobre o tema. Mapas com essa estrutura apresenta um 

encadeamento sequencial dos conceitos. Embora possam apresentar uma natureza 

hierárquica, muitas vezes, as proposições podem ser inapropriadas.  

Rede 
Sugere um alto domínio do tema. Apresenta uma boa estrutura hierárquica, com 

uma rede conceitual altamente integrada e inter-relacionada.  

Fonte: Kinchin e Hay (2000). 

 

Figura 6: Tipos morfológicos de MCs e correspondências ao entendimento dos conteúdos conceituais 

 

Fonte:Kinchin, Streatfield e Hay (2010). 

 

 

Os MCs elaborados pelos estudantes foram passados para o software Cmap tools
®
 

visando facilitar a leitura e compreensão dos materiais elaborados. Os materiais originais 

encontram-se em posse do pesquisador. Ressaltamos que a forma e os elementos utilizados 

(linhas, setas, palavras de ligação) pelos estudantes foram respeitados, ou seja, não foram 

feitas alterações/modificações.   
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

Nos tópicos a seguir, serão apresentados a análise dos documentos produzidos pela 

disciplina Zoologia I, questionários aplicados e avaliação de mapas conceituais produzidos 

pelos estudantes. É importante ressaltar que, em algumas análises, os dados dos estudantes 

foram avaliados de forma conjunta e, em alguns momentos específicos houve a separação 

destes, visando melhor compreender algumas tendências relevantes entre recém-ingressos em 

Licenciatura e Bacharelado.  

 

4.1. CONHECIMENTOS PRÉVIOS SOBRE AS EXPERIÊNCIAS COM OS MAPAS 

CONCEITUAIS E MOTIVAÇÕES PARA O USO EM SALA DE AULA 

 

Quando os graduandos recém-ingressos foram indagados acerca das experiências 

prévias com os MCs, foi verificado em ambas as turmas (integral e noturna) que, boa parte 

dos estudantes, já apresentavam experiência com a ferramenta (I= 60% e N=64%) e os demais 

discentes destacaram não tê-la utilizado anteriormente (I= 40% e N=36%) (Figura 7).  

 

Figura 7: Diagnóstico sobre a experiência dos investigados acerca do uso de MCs 

 
Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Do total de estudantes que relataram possuir experiências com os MCs, 100% destes, 

em ambas as turmas, conheceram/utilizaram a ferramenta durante o Ensino Médio na 

Educação Básica. Ainda com relação às formas de obtenção de experiência com os MCs, os 

discentes afirmaram tê-la obtido por meio de conteúdos da Biologia (I=53% e N=29%), 

Historia (I=16% e N=21%), Geografia (I=5% e N=0%), Sociologia (I=5% e N=0%), Química 
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(I=5% e N=0%), Português (I=0% e N=7%), Filosofia (I=5% e N=0%). A não revelação de 

qual componente curricular foi vivenciada a experiência por parte dos estudantes da turma 

integral (11%) e noturna (43%), pode está relacionada a alguns esquecimentos decorrentes do 

tempo incidido entre a conclusão do ensino médio e o início da graduação e/ou de uma 

vivência de aprendizagem não significativa, tal como proposto por Ausubel (2000, 2003). 

Conforme Marriot e Torres (2015) educadores em todo o mundo têm utilizado os 

Mapas Conceituais nas mais diversas faixas etárias, explorando as mais variadas áreas do 

conhecimento. Nesse contexto, por meio das experiências vivenciadas por Martins et al. 

(2009) e Forte e Rauli (2011), pode-se constatar que, os MCs são instrumentos eficientes de 

representação conceitual, seja explorando conteúdos específicos de uma área disciplinar ou 

mesmo na integração de diversos conhecimentos, buscando compreender uma determinada 

temática.  

Acredita-se que o amplo uso dos MCs pelos docentes em sua ação pedagógica, está 

associado a fácil empregabilidade e associabilidade da técnica de mapeamento conceitual aos 

diversos conceitos a serem explorados, sejam eles das áreas do conhecimento envolvendo 

linguagens e códigos, Ciências Humanas, Matemática e Ciências Naturais e suas tecnologias. 

Este fato pode ser evidenciado pelos diversos relatos positivos encontrados na literatura 

especializada, envolvendo o uso deste recurso didático em conteúdos de Biologia, Química, 

Física, Geografia, Filosofia, Sociologia, entre outras (ALMEIDA; MOREIRA, 2008; 

RAZERA et al., 2009; BARROS, 2012; MENDES; REZENDE, 2013; PIVATTO; 

SCHUHMACHER; SILVA, 2014; OLIVEIRA; AMARAL, 2014; SANCHES, 2014, 

SOUZA; MARTINS, 2014; SOUSA-JUNIOR et al., 2017).   

No momento em que foram questionados acerca da possível motivação para vivenciar 

uma experiência com MCs no estudo dos animais invertebrados, grande parte dos estudantes 

(I=57% e N=81%) demonstraram interesse em vivenciá-la e, apenas uma pequena parcela 

afirmou que não (I=4% e N=0%). Boa parte das turmas não revelou a existência ou não de 

interesse quanto a essa questão (I=39% e N=19%). Considerando a grande porcentagem de 

estudantes, que apresentaram motivações para utilizar os MCs no percurso da aprendizagem 

em Zoologia, a docente ministrante, durante a sequência de ensino da disciplina, desenvolveu 

inúmeras estratégias envolvendo este recurso, objetivando manter os estudantes motivados ao 

longo do semestre. Conforme Ribeiro (2011), o professor apresenta um papel decisivo no 

processo de ensino e aprendizagem, mesmo que se resuma ao fornecimento de “incentivos 

motivantes” aos estudantes.  
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Segundo Ramos (2013) a motivação é determinante para a qualidade da aprendizagem 

e do desempenho, uma vez que, estudantes motivados demonstram ser participativos e ativos 

no percurso da aprendizagem, buscando captar as informações e desprendendo esforço e 

dedicação para desenvolver e melhorar estratégias para compreensão e domínio do conteúdo 

que lhe está em estudo. Diante deste contexto, Almeida (2012) destaca que, identificar e 

conhecer aspectos relacionados a interesses, expectativas e motivações dos estudantes pode se 

tornar um grande aliado dos docentes, possibilitando-os a aperfeiçoarem as suas próprias 

práticas educativas no ambiente de aprendizagem. 

 

4.2. PREFERÊNCIAS DE ESTILOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM E 

ATIVIDADES SEMANAIS 
 
 

Referente ao questionário aplicado para averiguar a opinião dos estudantes quanto o 

estilo de avaliação para atribuição de notas de uma das unidades as opções foram: “Prova 

Somativa” (abordando todos os táxons explorados na unidade), ou “Atividades Semanais” 

(AS) (com atividades explorando os táxons ministrados em cada uma das três semanas) 

Diante dessas escolhas, verificou-se que 100% dos estudantes optaram pelas AS.  

Nas semanas em que ocorreu a efetivação das atividades avaliativas escolhidas pelos 

estudantes das duas turmas investigadas, envolvendo exercícios contendo MCs com 

preenchimento de lacunas (MC-PL) acrescidos à leitura e escrita das proposições formadas ou 

outras atividades os resultados foram o seguinte: a) para o táxon Platyhelminthes, 

correspondente o grupo estudado na primeira semana em observação, um percentual de 44% 

dos estudantes optaram pelos MCs e 56% preferiram outras estratégias didáticas (estudos 

dirigidos ou resenhas). Na semana seguinte, para realização de atividades envolvendo os 

táxons Annelida (CM-PL e outras) e Cycliophora, Kamptozoa, Sipuncula e Echiura (MC-CI e 

outras), averigou-se que 56% dos estudantes aderiram os MCs (30% optaram pelo 

preenchimento de lacunas e 26% pela construção de mapas) e 44% aderiram outras estratégias 

didáticas. Na terceira semana, para desenvolver as atividades sobre os táxons Nematoda e 

Rotifera (MC-PL e outras), verificou-se um aumento significativo com relação à escolha dos 

MCs (94%), e um declínio quanto ao uso dos Estudos Dirigidos (6%) (Quadro 7). 
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Quadro 7: Frequência da adesão dos grupos ao uso dos Mapas Conceituais ao longo das Atividades 

Semanais 

 

TURNO/GRUPOS 

 

ATVS 1 

 

ATVS 2 

 

ATVS 3 

PMC OE PMC CMC OE PMC OE 

 

DIURNO 

GPD 1 X  x x  X  

GPD 2  x    X  

GPD 3 X  x  x X  

GPD 4  x   x x  

GPD 5  x  x x  X 

GPD 6  x  x x x  

GPD 7 X  x x  x  

GPD 8 X  x x  x  

ID1  x  x x   

ID2  x   x   

 

NOTURNO 

GPN 1  x  x x x  

GPN 2 X  x  x x  

GPN 3  x      

GPN 4 X    x x  

GPN 5 X  x   x  

GPN 6 X  x  x x  

GPN 7  x   x x  

GPN 8  x x  x x  

FREQUÊNCIA (%) 44% 56% 30% 26% 44% 94% 6% 

Legenda: ATVS (Atividades Semanais), GPD (Grupo Diurno), GPN (Grupo Noturno), PMC 

(Preenchimento de Mapas Conceituais), CMC (Construção de Mapas Conceituais), OE (Outras Estratégias).  

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

 

A crescente adesão aos MC são longo das AS, por ambas as turmas, pode ter sido 

justificada pela verificação de que as estratégias concorrentes, além de serem também 

complexas continham mais conteúdos descritivos a serem elaborados. Entretanto, este fato 

também, possivelmente, esteve associado, ao entendimento dos estudantes, ao perceberem as 

potencialidades dos Mapas Conceituais para retenção dos conhecimentos que estavam sendo 

explorados.  

De acordo com Kinchin (2014), os MCs são uma ferramenta reconhecida 

mundialmente por contribuir na qualidade da aprendizagem dos alunos, e esta foi recebida 

positivamente pelas correspondentes turmas de estudantes no ensino superior. A sua 

utilização pode variar de acordo com os objetivos e intenções de aplicação do docente, seja 

ela diagnosticar, organizar, aprofundar e/ou avaliar conhecimentos (KINCHIN; LYGO-

BAKER; HAY, 2008; HAY, KINCHIN; LYGO-BAKER, 2008, CORREIA, CICUTO, 

AGUIAR, 2014; CORREIA et al., 2016). Conforme Moreira (2010) a utilização dos MCs 

permite aos discentes a aprofundar-se no conteúdo abordado, possibilitando-os a determinar 

relação entre os conceitos, bem como diferenciar aqueles conceitos mais inclusivos e menos 

inclusivos. 
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4.3. ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS QUANTO ÀS VIVÊNCIAS COM OS MAPAS 

CONCEITUAIS POR MEIO DOS QUESTIONÁRIOS DE AVALIAÇÃO QUALITATIVA 
 
 

Quando os graduandos recém-ingressos foram investigados quanto à preferência pelas 

estratégias de ensino utilizada na disciplina, verificou-se que nas duas turmas houve uma 

maior preferência pelas aulas práticas (I=20 e N=21%), mapas conceituais (I=16% e N=21%), 

aulas expositivas e dialogadas (I=14% e N=16%), vídeos (I=11% e N=10%), seguidas dos 

roteiros de estudos (I=10% e N=8%), resenhas simples (I=9% e N=7%), construção de 

relatórios (I=9% e N=5%), bibliografia complementar (I=8% e N=8%) e, resumos (I=3% e 

N=5%) (Figura 8). Estes dados chamam bastante atenção, uma vez que, os MCs obtiveram 

uma boa representação entre as estratégias indicadas pelos estudantes, alcançando valores 

similares às aulas práticas, um dos métodos de ensino-aprendizagem muito bem aceito pelos 

graduandos quando são explorados nos conteúdos envolvendo as áreas disciplinares das 

Ciências Biológicas.   

 

Figura 8: Preferências dos graduandos sobre as estratégias de ensino utilizadas na disciplina 

 

Legenda: AP (Aulas Práticas), MC (Mapas Conceituais), AED (Aulas Expositivas  

Dialogadas), VI (Vídeos), RE (Roteiros de Estudo), RS (Resenha Simples), CR (Construção de Relatório), BC 

(Bibliografia Complementar), RES (Resumo). 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Conforme Theodoro, Costa e Almeida (2015) a formação docente necessita promover 

uma fundamentação teórica associada a uma instrumentalização prática, onde o discente possa 

perceber e refletir acerca da mediação didática para uma ação mais coerente com a realidade 

da sala de aula. É nesse sentido, que Lunetta (1991), Delizoicov, Angotti e Pernambuco 
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(2002, 2011) defendem que as aulas práticas podem ajudar no desenvolvimento de conceitos 

científicos, além de permitir que os estudantes aprendam como abordar objetivamente o seu 

mundo e como desenvolver soluções para problemas complexos. Para Leite, Silva e Vaz 

(2008) elas podem despertar curiosidade e, consequentemente, o interesse do aluno, visto que 

a estrutura do mesmo pode facilitar, entre outros fatores, a observação de fenômenos 

estudados em aulas teóricas. Nesse contexto, visualiza-se na literatura nacional, trabalhos que 

relatam experiências e discutem sobre a visão dos estudantes sobre as aulas práticas na 

formação inicial em biologia, dentre eles destacam-se Kogler, Frison e Beber (2014), Sodré-

Neto e Oliveira (2015), Malucelli (2017), Seixas, Calabró e Sousa (2017) e Nascimento et al. 

(2018).  

Quando indagado aos discentes, em quais aspectos os MCs contribuíram para 

aprendizagem, os fatores mais indicados foram: buscar novas informações (I=20% e N= 

11%), síntese de conteúdos (I=23% e N= 17%), mobilizar interações (I=16% e N= 16%), 

relacionar características dos táxons (I=11% e N= 16%), motivar para estudo (I=7% e 

N=14%), fazer anotações (I=9% e N=8%), planejar estudos (I=7% e N=9%), preparar-se para 

avaliações (I=7% e N=9%) (Figura 9).  

 

Figura 9: Contribuições dos MCs para aprendizagem na disciplina Zoologia I 

 

Legenda: BNI (Buscar Novas Informações), SC (Síntese Dos Conteúdos), MI (Mobilizar Interações), RCT 

(Relacionar Características Dos Táxons), MPE (Motivar Para Estudo), FA (Fazer Anotações), PE (Planejar 

Estudos), PPA (Preparar-se Para Avaliações). 
Fonte: Dados da pesquisa.  
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Hay, Kinchin e Lygo-Baker (2008) defendem que os MCs como uma forma de tornar 

visíveis as relações conceituais que expressam o entendimento que os discentes do ensino 

superior possuem sobre um determinado tema de estudo. De acordo com esses autores, isso 

facilita a negociação de significados entre alunos e professor, que é necessária para o 

estabelecimento de uma aprendizagem significativa.  Para Souza e Boruchovitch (2010), os 

MCs podem configurar-se como uma estratégia de ensino/aprendizagem ou uma ferramenta 

avaliativa, entre outras diversas e multifacetadas possibilidades.  

Novak (1998) destaca que os MCs podem ser vistos como recursos auxiliares para o 

processo da aprendizagem dos estudantes. Considerando os MCs como uma ferramenta de 

aprendizagem, Novak e Canãs (2010) destacam a utilidades destes para os alunos nas 

seguintes formas: resolver problemas; síntese dos conteúdos vistos em sala; planejar o estudo; 

preparar-se para avaliações; perceber as relações entre as ideias de um dado conteúdo; fazer 

anotações, entre outros. Os MC ainda podem possibilitar outros aspectos positivos em sala de 

aula, como: organização do conhecimento e estudo, revisão, avaliação, socialização e 

colaboração (CICUTO; CORREIA, 2013; CORREIA et al., 2016).  

No momento em que os graduandos foram arguidos sobre suas preferências quanto à 

efetivação de atividades envolvendo MCs, mais da metade das turmas, afirmam que a 

elaboração destes materiais são mais significativas quando realizadas em grupos (I=64% e 

N=54%) e os demais demonstraram ter preferências pela construção de forma individual 

(I=36% e N=38%)(Figura 10).  

 

Figura 10: Preferência dos estudantes quanto ao desenvolvimento de atividades em grupo ou 

individualmente 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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A grande preferência dos graduandos pelos trabalhos em grupo, bem como seus 

relatos positivos, comprova o potencial do desenvolvimento das atividades em equipes/grupos 

como estratégia didática de ensino, especialmente, por proporcionar a interação entre os 

alunos e a troca de experiências entre os mesmos no processo de aprendizagem. De acordo 

com Silva e Leal (2008) o trabalho em grupo vem sendo um recurso muito utilizado por 

professores de instituições de ensino superior, para dinamizar o ensino e promover a interação 

entre os estudantes. São realizados trabalhos em equipes em sala de aula e fora dessa, para 

construir conceitos, compreender modelos teóricos, revisar bibliografia, relacionar a teoria 

com a prática a partir das discussões em sala e nas observações em campo. 

 Conforme Teixeira (1999) o trabalho em grupo estimula o desenvolvimento do 

respeito pelas ideias de todos, a valorização e discussão do raciocínio; dar soluções e 

apresentar questionamentos, não favorecendo apenas a troca de experiência, de informações, 

mas criando situações que favorecem o desenvolvimento da sociabilidade, da cooperação e do 

respeito mútuo entre os alunos, possibilitando aprendizagem significativa. O autor ainda 

assegura que “a relação com o outro, portanto, permite um avanço maior na organização do 

pensamento do que se cada indivíduo estivesse só” (p. 26).  

No que diz respeito ao uso Cmap Tools para construção de MCs, constatou-se que 

grande parte dos investigados, maiormente, os estudantes da turma integral, utilizaram o 

software (I=59% e N=26%), e dentre os discentes que afirmaram não ter utilizado este 

recurso, houve uma predominância na turma da noite (I=27% e N=43%). Um ponto relevante 

a ser destacado, diz respeito ao uso de outros softwares para a elaboração dos MCs pelos 

estudantes da turma da noite (I=0% e N=9%). Cabe ressaltar que alguns estudantes não 

responderam essa questão (I=14% e N=22%). Dentre os estudantes que utilizaram o Cmap 

Tools, diversos benefícios/pontos positivos foram apontados pelos graduandos, como pode ser 

visto na Figura 11.  

De acordo com Cicuto e Correia (2013, p.3), “a parceria entre Alberto Cañas e Joseph 

Novak resultou no desenvolvimento do programa Cmap Tools, que é gratuito e mantido até 

hoje pelo IHMC”. Para esses autores, as principais contribuições do Cmap Tools foram 

facilitar a edição de MCs, sem que isso implique em passar todo o MC a limpo, e permitir a 

construção colaborativa de MCs de forma síncrona ou assíncrona, quando há acesso à Internet 

disponível para utilizar o programa. Conforme Pontes et al. (2011), o uso de Cmap Tools na 

educação alcançou um notável prestígio internacional nas últimas décadas, principalmente, 

devido a suas contribuições em processos de ensino e aprendizagem. Para Novak e Cañas 

(2011) o software torna fácil para os usuários de todas as idades elaborarem e modificarem 
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seus MCs da mesma forma que um processador de texto facilita a produção textual. Os 

autores ainda afirmam que, esta ferramenta proporciona uma ampla gama de recursos para o 

trabalho em conjunto durante a feitura do mapa conceitual.  

 

Figura 11: Principais benefícios do Cmap Tools apontados pelos estudantes 

 

Legenda: FAC (Facilidade na Construção), ORG (Organização), EST (Estética), OTT (Otimização do Tempo), 

APF (Aprofundamentos dos Conteúdos).  

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Cañas et al. (2004) asseguram que, o emprego desse software para construção de MCs 

tem sido caracterizado como uma das estratégias mais eficazes para a facilitação do 

aprendizado significativo, visto que, serve como uma espécie de molde ou suporte para ajudar 

a organizar e estruturar o conhecimento, ainda que a estrutura precise ser construída “peça por 

peça” com pequenas unidades de quadros conceituais e proposicionais interagentes. No 

tocante ao emprego deste software, sabe-se que ele tem contribuído amplamente em cursos de 

nível superior (PONTES et al., 2011; FARIAS; TORRES, 2014). Em se tratando das áreas 

disciplinares das Ciências Biológicas, Henriques et al. (2014) relataram experiências 

vivenciadas em dois campus da Universidade Estadual do Ceará, acerca do uso deste recurso 

tecnológico em diversos componentes curriculares, maiormente em: Zoologia de Cordados, 

Zoologia de Invertebrados, Genética, Microbiologia, dentre outros. Os autores ressaltam a 

relevância do Cmap Tools na construção de MCs, com vistas à facilitação da elaboração 

destes e como recurso colaborativo entre os estudantes, seja ao longo de uma disciplina ou de 

um curso.   
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Quando questionado aos estudantes acerca das contribuições do momento de 

“socialização dos saberes” verificamos uma excelente aceitabilidade das turmas quanto à 

socialização de conhecimentos envolvendo táxons animais pouco conhecidos por meio de 

MCs (I= 92% e N=100%) (Figura 12).  

 

Figura 12: Análise da contribuição do momento de “socialização dos Saberes” 

 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

 

No tocante à construção coletiva de MCs para explorar táxons invertebrados e, 

consequente apresentação oral, visualiza-se que os estudantes, ao referir-se a “socialização de 

saberes” para a retenção de conhecimentos, destacaram as suas contribuições desta prática 

para aprendizagem, por apresentar um caráter enriquecedor, instigante e interativo, como são 

visualizados nos relatos a seguir: 

 

E12: [...]“a partir do momento que existe socialização é possível o entendimento de 

diferentes vertentes de interpretação conceitual” (turma integral). 

 

E15: “Contribuiu muito, fiquei bem por dentro do assunto, fiquei impressionado com 

tantas pessoas interagindo de tão curiosas, foi a melhor aula” (turma integral). 

 

E17:“A socialização foi importante para conhecer sobre os táxons dos demais 

colegas, visualizar diferentes interpretações da proposta inicial e ter acesso aos 

táxons já na organização em MC, facilitando a construção do interesse e facilitando o 

aprendizado” (turma integral). 

 

E19: “Sem dúvidas esse momento de „socialização dos saberes‟ contribuiu para o 

processo de aprendizagem da turma, foi um momento dinâmico e interativo que 

despertou o interesse de todos os envolvidos onde o conhecimento foi adquirido de 

uma forma divertida” (turma integral). 
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E27: “Este momento foi muito importante para a troca de conhecimento acerca dos 

táxons que cada grupo apresentou. Além dos MC, teve também uma parte lúdica 

muito interativa. Momentos como esse tornam a aprendizagem mais instigante” 

(turma integral). 

 

E1: “Sim porque as diferentes formas dos mapas dos grupos nos transmitiam 

informações e inovações para fazermos futuros mapas” (turma noturna). 

 

E6: “Na minha opinião, foi de extrema satisfação essa „socialização dos saberes‟ pois 

permitiu que os próprios alunos serem sujeitos do conhecimento, pois foram os 

agentes das aulas e o próprio público ao mesmo tempo” (turma noturna). 

 

E20: “a forma na qual resolvemos apresentar o táxon, tanto na construção do MC, 

quanto na atividade lúdica (também envolvendo um mapa) auxiliou no processo da 

aprendizagem, porque além de explicarmos realizamos uma atividade que despertou o 

interesse dos alunos no mapa construído” (turma noturna). 

 

Os apontamentos feitos pelos estudantes, demonstram a relevância das apresentações 

em grupos, para uma aprendizagem conjunta por meio da troca de conhecimento entre os 

indivíduos. Para Freire (1994, p.134): [...] “a aprendizagem não se dá por transferência de 

conteúdo, mas por interação, que é o caminho da construção”. Conforme as discussões feitas 

por Veiga (2000), o ensino é socializado quando é centralizado na ação intelectual do aluno 

sobre o objeto da aprendizagem por meio de cooperação entre os grupos de trabalho, da 

diretividade do professor, não só com a finalidade de facilitar a aprendizagem, mas também 

para tornar o ensino mais crítico (explicitação das contradições) e criativo (expressão 

elaborada).  

Nas atividades avaliativas envolvendo apresentação verbal de conteúdos pesquisados, 

tanto o professor quanto o aluno deixam de ser sujeitos passivos para se transformar em 

sujeitos ativos, capazes de propor ações coerentes que propiciem a superação das dificuldades 

detectadas. Ela permite a troca de conhecimentos, estimulando o desenvolvimento do respeito 

de ideias, raciocínio crítico, questionamentos e soluções, favorecendo a troca de experiência, 

de informações, da cooperação e do respeito mútuo entre os alunos, possibilitando 

aprendizagem significativa (VEIGA, 2000). No que diz respeito especificamente à 

apresentação/socialização dos MCs, Moreira (2011, p.127) assegura que: “mapas conceituais 

devem ser explicados por quem os faz; ao explica-lo a pessoa externaliza significados. Reside 

aí o maior valor de um Mapa Conceitual”. 

 Quando indagados sobre quais atividades desenvolvidas ao longo do semestre foram 

mais desafiantes, os estudantes apontaram, maiormente, a “elaboração de projeto com 

perspectiva de construção de mapa conceitual” (I=35% e N=29%), “construção/elaboração de 
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mapas conceituais em Questionário de Avaliação Qualitativa” (I=15% e N=25%), “introdução 

de preenchimento de lacunas em mapa agregado a estudo dirigido” (I=12% e N=21%), 

“preenchimento de lacunas e descrição acerca das proposições em questões de prova” (I=20% 

e N=11%), “construção/elaboração de mapas conceituais em tarefas opcionais (I=18% e 

N=14%).  

Diante desses dados, verifica-se que os graduandos apontaram como atividades 

desafiadoras aquelas que estavam relacionadas diretamente à elaboração de MCs na disciplina 

(exceto quando estas apresentavam um caráter opcional), fosse na perspectiva da introdução 

da técnica de mapeamento conceitual em projetos, ou na construção durante a resolução do 

QuAQ I. Esse fato pode estar relacionado ao fato dos estudantes, muitas vezes, não sentirem-

se preparados para a elaboração destes materiais. Nesse contexto, Correia et al. (2016, p.49-

50) afirmam que, “nas situações em que o aluno deve elaborar o mapa conceitual, convém ao 

professor prestar especial atenção na demanda de realização da atividade, ou seja, na forma 

por meio da qual o mapa conceitual será solicitado.” Ainda conforme os autores, cabe ao 

professor, como especialista do assunto, definir os objetivos para o uso da ferramenta e 

determinar as melhores condições de utilização dos MCs para que seus alunos se tornem 

futuros especialistas. 

Quando arguidos acerca da motivação para aprendizagem para com os MCs em 

comparação com os conteúdos de Zoologia e vice-versa, partes dos graduandos confirmaram 

ter “apreciado igualmente tanto os conteúdos de Zoologia quanto o treino com os Mapas 

Conceituais” (I=37% e N=41%). Boa parte dos estudantes assegurou que “sentiram-se mais 

interessados para exercitar Mapas Conceituais por causa dos conteúdos de Zoologia” (I=37% 

e N=23%) e, outros discentes afirmaram “ter adquirido mais motivação para estudar Zoologia 

por causa do treino com os Mapas Conceituais” (I=16% e N=32%). Poucos estudantes 

asseguraram que “não gosto de Zoologia nem aprecio mapas conceituais” (I=10% e N=4%). 

Confirmações sobre vivências positivas envolvendo mapas conceituais no percurso do ensino 

de Zoologia no ensino superior, incluindo o estudo de invertebrados são vistas em 

Stanisavljević e Stanisavljević (2014), Dias-da-Silva, Santos e Araújo-de-Almeida (2017), 

Oliveira, Aguiar e Araújo-de-Almeida (2017), Paiva et al. (2017), Primitivo et al. (2017) e 

Silva e Araújo-de-Almeida (2017). Essas experiências são peculiares, inclusive porque tratam 

de táxons, na maioria, pouco conhecidos, e que foram explorados investigando-se aspectos 

ambientais, morfológicos, fisiológicos e em alguns casos, os caracteres filogenéticos.   

Os estudantes ao serem solicitados, no final da unidade, a representarem por meio de 

notas, em uma escala com intervalo de 0,0 (Zero) a 10,0 (Dez), incluindo o momento inicial e 



65 
 

 

após as ações vivenciadas, com a ferramenta de mapa conceitual, envolvendo desde sua 

estrutura, habilidades proporcionadas, bem como sua aplicabilidade no processo de 

aprendizagem, diferentes valores foram observados. Diante das respostas obtidas, foi 

realizada uma média acerca das notas indicadas pelos estudantes em seu respectivo grupo, e, 

verificamos que estas variaram entre 0,5 à 5,0, no momento inicial e 7,2 à 9,0 no momento 

final (Quadro 8).  

 

Quadro 8: Representação dos estudantes por meio de notas autoavaliativas acerca do conhecimento 

com os Mapas conceituais adquiridos por meio das vivências no componente curricular Zoologia I 
 

TURNOS/GRUPOS 

 

NOTAS ATRIBUÍDAS PELOS ALUNOS 

MÉDIAS 

MI MF 

 

 

 

 

 

 

DIURNO 

GPD 1 E26: 5,0 - 9,0 E24: 7,0 - 9,0 E15: 0,0 - 7,0 - 4,0 8,3 

GPD 2 E23: 5,0 - 9,0 E17: 0,0 - 7,0 E14: 3,0 - 8,0 - 2,6 8,0 

GPD 3 E27: 0,0 - 7,0 E11: NR E10: 0,0 - 8,0 E9: 2,0 - 8,0 0,6 7,5 

GPD 4 E21: 2,0 - 7,0 E4: 0,0 - 6,0 E1: 6,0 - 8,0 E22: 0,0 - 7,0 2,0 7,7 

GPD 5 E29: 0,0 -  9,0 E28: 4,0 - 8,0 E20: 6,0 - 9,0 E5: 0,0 - 7,0 2,5 8,2 

GPD 6 E19: 2,0 - 8,0 E16: 0,0 - 6,0 E13: 0,0 - 8,0 E6: 0,0 - 7,0 0,5 7,2 

GPD 7 E25: 0,0 - 9,0 E2: 6,0 - 10,0 E12: 3,0 - 7,0 - 3,0 8,6 

GPD 8 E30: 4,0 - 7,0 E18: 0,0 - 7,5 E8: 8,0 - 10,0 A7: 6,0 - 9,0 4,5 8,3 

 

 

 

 

NOTURNO 

GPN 1 E11: 3,0 - 8,0 E17: 5,0 - 9,0 E19: 3,0 - 9,0 - 3,6 8,6 

GPN 2 E7: 0,0 - 7,0 E8: 1,0 - 8,0 E20: 1,5 - 8,5 - 0,8 8,6 

GPN 3 E5: 5,0 - 9,0 E18: 0,0 - 9,0 - - 2,5 9,0 

GPN 4 E1: 7,0 - 9,0 E16: 3,0 - 8,0 - - 5,0 8,5 

GPN 5 E12: 3,0 - 9,0 E15: 3,0 - 9,0 - - 3,0 9,0 

GPN 6 E2: 2,0 - 8,0 E9: 3,0 - 8,0 E14: 0,0 - 7,0 - 1,6 7,6 

GPN 7 E4: 5,0 - 6,0 E13: 5,0 - 8,0 - - 5,0 7,0 

GPN 8 E3: 6,0 - 9,0 E6: 5,0 - 9,0 E10: 0,0 - 6,0 - 3,6 8,0 

Legenda: E (Estudantes), GPD (Grupo Diurno), GPN (Grupo Noturno), MI (Média Inicial), MF (Média 

Final). 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

O reconhecimento dos graduandos acerca do pouco conhecimento sobre os MCs no 

início da experiência é um indicativo de que a inserção da técnica para esses estudantes 

possibilitou oportunidades para uma aquisição de uma habilidade que, depois de sedimentada, 

no percurso do estudo de outras áreas, torna-se uma ferramenta útil não só para a 

aprendizagem, mas a formação de habilidades profissionais para aqueles que se tornarão 

professores. Segundo Alvarães (2008) o exercício de construção, analise e aplicação de um 

mapa conceitual, faz com que o aprendizado do sujeito envolvido no processo educativo se 

torne significativo através da própria necessidade que o instrumento demanda quanto à prática 

de buscar e analisar relacionamentos entre os conceitos.  

Quando indagados de quais disciplinas da matriz curricular do curso de graduação o 

uso dos MCs poderiam contribuir no processo da aprendizagem, averigou-se que os 

componentes curriculares mais indicados pelos discentes foram: Botânica (I=44% e N=41%), 

Ecologia (I=16% e N=17%), Filogenia (I=10% e N=12%), Genética (I=12% e N=0%), 
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Fundamentos da Educação (I=11% e N=16%), Anatomia Humana (I=3% e N=5%), 

Entomologia (I=2% e N=3%), Bioquímica (I=2% e N=3%), outras (I=2% e N=3%).  

 

 

Figura 13: Disciplinas da matriz curricular indicadas pelos estudantes para aplicação dos MCs 

 
Legenda: BOT (Botânica), ECO (Ecologia), FIL (Filogenia), GEN (Genética), F.EDU (Fundamentos da 

Educação), ANAT (Anatomia), ENT (Entomologia), BIOQ (Bioquímica), OUT (Outras). 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

A grande quantidade de disciplinas sugeridas pelos estudantes evidencia a importância 

da vivência exploratória dos MCs não só para os conteúdos da Zoologia, mas, para outras 

áreas de conhecimento dentro da Biologia. O elevado percentual atribuído à Botânica 

possivelmente é reflexo da natureza dos conteúdos abrangendo um número grande de termos, 

que, tal como na Zoologia, utiliza raciocínios envolvendo interrelações com a Taxonomia e a 

Sistemática filogenética.  

Estes fatores observados sinalizam para o reconhecimento da importância do uso de  

MCs no percurso de ensino. São encontrados na literatura nacional e internacional, diversos 

trabalhos abordando temáticas diversificadas da área biológica explorada por meio da técnica 

de mapeamento conceitual. Citam-se para essas diferentes áreas: Goldberg e Ingram (2011), 

Medeiros et al. (2016) para Botânica; Jinchao (2004) e Ávila e Borght (2010) para Ecologia; 

Araújo-de-Almeida e Santos  (2017) para Filogenia; Foureaux et al. (2015) e Silva et al. 

(2018) para Anatomia Humana; Vieira (2017) para Genética; Mendonça e Silveira (2016) e 

Mendonça e Felipa (2016) para Parasitologia; Surapaneni  e Tekian (2013) e Schimidt et al. 

(2014) para Bioquímica. Além das áreas indicadas pelos discentes, destacamos ainda Fonseca, 

Extremina e Fonseca (2004) e Kaise (2010) para Microbiologia e, Yarden, Marbach-Ad e 

Gershoni (2004) e Vinholi-Junior e Gobara (2017) para Biologia Celular. 
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As referências divulgadas sobre diferentes áreas do conhecimento biológico, são um 

demonstrativo de que vários caminhos estão sendo percorridos e, que é de se esperar, por 

parte dos docentes do ensino superior, uma atenção maior aos MCs, uma vez que, segundo 

Schmidt et al. (2014), essa ferramenta pedagógica é de grande importância para o 

entendimento dos conteúdos conceituais.   

 

4.3. AVALIAÇÃO DOS MAPAS CONCEITUAIS ELABORADOS INDIVIDUALMENTE 

PELOS ESTUDANTES 

 

 

A construção individual de um MC solicitado no Questionário De Avaliação 

Qualitativa 1 (Apêndice B), revelou dados importantes para a pesquisa. Nesse quesito, 100% 

dos estudantes da turma da noite e 84% dos discentes da turma integral, responderam a 

pergunta e, com isso, proporcionou identificar quais grupos de animais foram mais adequados 

para cada estudante expressar o seu conhecimento particular.  

Os principais táxons escolhidos pelos discentes para elaborar seus MCs foram: 

Porifera (I=26% e N=21%), Loricifera (I=7% e N=15%), Gnathostomulida (I=3% e N=16%), 

Kinorhyncha (I=6% e N=11%), Anthozoa (I=0% e N=11%), Nematomorpha (I=7% e 

N=10%), Acanthocephala (I=7% e N=10%), Priapulida (I=10% e N=0%), Micrognathozoa 

(I=6% e N=5%), Annelida (I=6% e N=0%), Gastrotricha (I=3% e N=0%), Cnidária (I=3% e 

N=0%). Alguns estudantes não elaboraram os MCs (I=16% e N=0%) (Quadro 9).  

 

Quadro 9: Frequência relativa dos temas selecionados pelos estudantes para elaboração dos MCs 

Táxons animais 
Turma 

integral (%) 

Turma 

noturna (%) 

Acanthocephala 7% 10% 

Annelida 6% 0% 

Anthozoa 0% 11% 

Cnidária 3% 0% 

Gastrotricha 3% 0% 

Gnathostomulida 3% 16% 

Kinorhyncha 6% 11% 

Loricifera 7% 16% 

Micrognathozoa 6% 5% 

Nematomorpha 7% 10% 

Porifera 26% 21% 

Priapulida 10% 0% 

Não Fez 16% 0% 

Fonte: Dados da pesquisa.  
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A seguir, apresenta-se os quadros 10 e 11, explicitando a avaliação individual dos 

MCs estruturados pelos estudantes. Estes quadros estão estruturados em três colunas: na 

primeira identificam-se os estudantes em seus respectivos códigos, na segunda (corpo 

central), apresentam-se as categorias de avaliação e, na terceira está exposta a pontuação 

obtida pelos estudantes. Na parte inferior dos quadros, encontra-se o somatório, isto é, a 

frequência em que cada categoria foram exploradas nos MCs. 

 

Quadro 10:Peso avaliativo atribuído a cada categoria de análise dos MCs elaborados individualmente 

pelos estudantes da turma Integral 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turma 

Integral 

 

Estudante 

Categorias  

Pontuação 1 2 3 4 5 6 7 8 

E1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 0,0 6,0 

E2 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,0 6,5 

E3 - - - - - - - - - 

E4 1,0 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 0,0 5,5 

E5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 0,0 5,0 

E6 - - - - - - - - - 

E7 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 7,5 

E8 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 7,0 

E9 1,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 3,5 

E10 1,0 0,5 1,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 4,0 

E11 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,0 5,0 

E12 - - - - - - - - - 

E13 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 8,0 

E14 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 0,0 5,5 

E15 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 6,0 

E16 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 4,0 

E17 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 0,0 5,5 

E18 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,0 6,5 

E19 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 7,0 

E20 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,0 6,5 

E21 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 6,5 

E22 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 4,5 

E23 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 7,0 

E24 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 7,5 

E25 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,0 6,5 

E26 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 0,0 5,6 

E27 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,0 6,5 

E28 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 6,0 

E29 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 7,5 

E30 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 6,0 

E31 - - - - - - - - - 

E32 - - - - - - - - - 

Frequência categorial 

absoluta 
27,0 24,0 22,0 17,0 24,5 23, 23,5 5,0 

Fonte: Dados da pesquisa.  
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Quadro 11:Peso avaliativo atribuído a cada categoria de análise dos MCs elaborados individualmente 

pelos estudantes da turma da Noite 

 

Turma 

Noturna 

 

Estudante 

Categorias  

Pontuação 1 2 3 4 5 6 7 8 

E1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,0 6,5 

E2 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 3,0 

E3 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 0,0 5,5 

E4 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 3,0 

E5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 4,0 

E6 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 0,0 6,0 

E7 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,5 0,0 6,0 

E8 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 2,5 

E9 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 1,0 1,0 0,0 4,0 

E10 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 5,0 

E11 1,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 1,0 0,5 4,5 

E12 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,0 5,5 

E13 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 2,5 

E14 0,5 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 0,5 0,0 5,0 

E15 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 4,5 

E16 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 0,0 6,0 

E17 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 

E18 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 0,0 5,5 

E19 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,5 0,0 5,5 

E20 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 4,0 

Frequência categorial 

categorial 
18,0 15,0 12,0 9,0 9,0 14,0 12,0 0,0 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Com base nos dados individuais fornecidos após a avaliação dos MCs dos graduandos, 

apresentados nos quadros 5 e 6, foi possível verificar a nota total individual de cada estudante 

da turma integral (Figura 14) e da turma da noite (Figura 15). Cabe aqui ressaltar que, 

considerando a existência de 08 categorias de análise, a pontual máxima para cada mapa foi 

de 8,0 pontos.  

 

Figura 14: Médias atribuídas aos MCs dos estudantes da turma integral 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura 15: Médias atribuídas aos MCs dos estudantes da turma da noite 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Diante dos resultados relativos à avaliação criteriosa dos MCs, podemos observar 

grande parte desses instrumentos didáticos, elaborados pelos estudantes das duas turmas, 

obtiveram médias satisfatórias (I=96%% e N=75%) e uma pequena parcela obtiveram media 

não satisfatória (I=4% e N=25%). Tais resultados estão em conformidade ao proposto por 

Lourenço (2008), visto que a maioria dos Alunos, das duas turmas, obtiveram médias 

satisfatórias nos MCs.  

No que diz respeito à avaliação da estrutura das MCs, foi possível verificar que os 

estudantes apresentaram bons desempenhos na maioria das categorias, como pode ser visto na 

Figura 16, a seguir:  

 

Figura 16: Desempenho dos estudantes nas categorias de avaliação dos mapas conceituais 

 

Legenda: C1 (conceitos), C2 (Ligação entre os conceitos), C3 (palavras de ligação), C4 (clareza e estética), C5 

(proposições), C6 (hierarquização), C7 (diferenciação progressiva), C8 (reconciliação integrativa). 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Os Conceitos (C1) foram à categoria em que os graduandos obtiveram um melhor 

desempenho (I=84% e N=90%) nos MCs, uma vez que, estes estavam em conformidade com 

os conhecimentos referentes aos organismos estudados oriundos da literatura especializada, 

apresentando-se de forma sintética/abreviada e dentro de caixas. As diversificações de 

conceitos dentro dos mapas da turma estão relacionadas à liberdade que foi concedida aos 

estudantes para selecionar o tema/táxon para elaborar seus MCs, assim como também, 

evidenciam a natureza idiossincrática da estrutura cognitiva de cada estudante.  

Segundo Tavares (2007) um MC apresenta uma visão idiossincrática do aprendiz 

sobre a realidade a que se refere, dessa forma, quando um indivíduo constrói um mapa ele 

expressa a sua visão madura e profunda sobre um tema. Cabe ressaltar que, todos os MCs 

elaborados pelos estudantes, abrangeram conceitos de temas que foram explorados em sala de 

aula, o que evidencia a internalização dos conhecimentos que foram explorados na disciplina.  

Os estudantes também expressaram um bom desempenho em seus MCs na categoria 

“ligação entre os conceitos” (C2) (I=75% e N=75%), onde em todos os materiais, as caixas de 

conceitos estavam conectadas, em maioria, por linhas bem feitas, indicando relações 

adequadas entre os conceitos. De acordo com Moreira (2010, p.2) “o fato de dois conceitos 

estarem unidos por uma linha é importante porque significa que há, no entendimento de quem 

fez o mapa, uma relação entre esses conceitos”. Houve uma grande variação nas formas em 

que as linhas foram inseridas (retas, côncava, convexa, etc.), entretanto, conforme Moreira 

(2009, 2010), tanto o tamanho, como as formas dessas linhas nos MCs são, a priori, 

arbitrários, isto é, não determinam o caráter informacional destes materiais.  

Na categoria relacionada às “palavras de ligação” (C3), boa parte dos graduandos 

também expressaram um bom desempenho (I=60% e N=69%), visto que, existiam termos 

entre as caixas de conceitos, e estes apresentavam verbos, os quais conferiram clareza e 

precisão conceitual às proposições. 

A seguir encontram-se dois exemplos de MCs elaborados pelos nos estudantes, onde 

estão delimitadas por círculos, as regiões no material onde possuem palavras de ligação 

(círculo com linha reta) e regiões que não as possuem (círculo com linha traçada).  

Na Figura 17consta um MC ilustrando conceitos sobre o táxon Loricifera, trazendo 

todos os conceitos conectados por palavras de ligação, possibilitando a leitura e compreensão 

de como os conceitos estão relacionados. Já a Figura 18, referente ao táxon Micrognathozoa, 

exibe-se um MC trazendo conceitos relacionados por conectivos, entretanto, alguns ramos 

estão carecendo de palavras de ligação. Mapas construídos dessa forma, demonstra que apesar 

de ser possível compreender quais conceitos estão conectados, não permitem a compreensão 
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do significado da ligação entre os conceitos, pois não formam proposições. Segundo Correia 

et al. (2016), o termo de ligação é necessário para explicitar, de forma clara e precisa, a 

relação entre os conceitos, conferindo clareza semântica à proposição. Conforme Souza e 

Boruchovitch (2010) as ligações conceituais não podem ser constituídos por quaisquer 

palavras, porque elas cumprem a missão de elucidar o tipo de relação existente entre os 

conceitos que unem. O uso do termo de ligação, contendo um verbo, permite distinguir o 

conteúdo semântico das proposições e julgar a correção conceitual de cada uma delas 

(AGUIAR; CORREIA, 2013; CORREIA et al., 2016). 

 

Figura 17: MC sobre o táxon Loricifera elaborado pelo E20 – Turma Integral, evidenciando as 

palavras de ligação (circulo com linha reta) 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura 18: MC sobre o táxon Micrognathozoa elaborado pelo E4 – Turma da noite, evidenciando 

a ausência de palavras de ligação (circulo com linhas traçadas) 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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No que diz respeito à categoria “clareza e estética” (C4), foi possível verificar que 

alguns dos MCs apresentavam riscos e borrões, caligrafia não legível, o que dificultou a 

leitura das proposições, prejudicando o desempenho dos estudantes nessa categoria (I=53% e 

N=45%). Esse fato pode estar relacionado ao tempo destinado à elaboração destes materiais, 

uma vez que, os MCs foram desenvolvidos dentro do QuAQ I e, possivelmente havia outras 

questões a serem resolvidas. Também é um indicativo da tentativa de corrigi-lo à medida que 

o fazer promovia recordações de conceitos estudados. Essa possibilidade fornece indícios do 

interesse do estudante em acertar, demonstrando seu desempenho cognitivo.  

A boa execução dos estudantes nas categorias dos “conceitos”, “ligação entre 

conceitos”, e “palavras de ligação”, favoreceram que estes obtivessem um desempenho 

satisfatório na categoria de “Proposições” (C5) (I=77% e N=45%). Algumas proposições 

foram invalidadas pela ausência de palavras de ligação, a qual impossibilitava uma 

compreensão adequada da informação. De acordo com Davies (2011)a necessidade de usar 

proposições, contendo um termo de ligação para expressar claramente a relação conceitual, é 

o que torna os mapas conceituais uma opção interessante para revelar com precisão a estrutura 

do conhecimento conceitual presente nos modelos mentais idiossincráticos dos alunos.  A 

presença de proposições com alto grau de clareza semântica torna possível identificar erros 

conceituais declarados nos MCs dos alunos. Isso reforça a importância do treinamento para 

desenvolver a capacidade de elaboração de proposições com elevada precisão e correção 

gramatical para representar a relação entre os conceitos (AGUIAR; CORREIA, 2013). 

Na categoria de “hierarquização” (C6) os estudantes apresentaram um bom 

desempenho (I=72% e N=70%), onde os MCs apresentavam uma ordenação sucessiva entre 

os conceitos, e níveis hierárquicos diferenciados. O desempenho dos discentes com relação as 

hierarquias contribuiu para o desenvolvimento satisfatório na categoria de “diferenciação 

progressiva” (C7)(I=73% e N=60%), uma vez que, era possível identificar de forma clara os 

conceitos mais inclusivos (gerais) e menos inclusivos (específicos). 

A evidente explicitação dessas categorias nos materiais produzidos ratificam a 

apropriação e significação dos conceitos aprendidos em sala de aula e, estes elementos 

observados, vão de frente com os pressupostos de Ausubel (2000), o qual afirma que o 

mecanismo cognitivo preferencial de construção de conhecimento é via diferenciação 

progressiva, ou seja, quando as ideias e conceitos mais gerais e abrangentes são desdobrados 

em outros conceitos, pela introdução de detalhes e/ou exemplos em níveis hierárquicos mais 

específicos.  
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É nesse sentido que Aguiar e Correia (2013) asseguram que, o ser humano estrutura o 

conhecimento na memória de forma hierárquica e, essa organização é revelada durante a 

elaboração dos MCs por meio da diferenciação progressiva e da reconciliação integrativa de 

conceitos. Para esses autores, a hierarquia deve ser usada de modo a representar níveis cada 

vez mais detalhados de conceitos. Entretanto, segundo Moreira (2015) a estrutura hierárquica 

de uma área específica de conhecimento também depende do contexto no qual o 

conhecimento está sendo aplicado ou considerado. Por outro lado, Carabetta-Junior (2013) 

explicita que, sempre deve ficar claro no mapa quais os conceitos contextualmente mais 

importantes e quais os secundários ou específicos.  

No tocante as reconciliações integrativas (C8), verificou-se um péssimo desempenho 

dos graduandos nesta categoria, visto que houve uma baixa ocorrência de recombinação entre 

os conceitos nos MCs produzidos na turma integral e nenhuma ocorrência nos materiais 

produzidos pelos discentes da turma da noite (I=16% e N=0%). A seguir, na figura 19, pode 

se observar um MC elaborado por um estudante da turma integral, explorando o táxon 

Annelida, a presença de cross links e reconciliação integrativa (região do quadro com linha 

traçada). Outros mapas com essas características podem ser visualizadas nas figuras 24 e 25.  

 

Figura 19: MC sobre o táxon Annelida elaborado pelo E13 – Turma Integral, evidenciando a 

reconciliação integrativa e cross links(quadro com linha traçada) 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A pouca ocorrência de reconciliações integrativas nos MCs elaborados, evidencia que, 

apesar dos alunos apresentarem uma boa carga conceitual sobre o tema/táxon escolhido para a 

elaboração do MC (evidenciado pelo desempenho nas categorias de “conceitos” e 
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“proposições”), os mesmos necessitam de mais exercícios práticos para aprofundar nesses 

aspectos metodológicos avançados na construção de MCs para conectar/associar esses 

conhecimentos que foram construídos ao longo da disciplina.  

Salientamos que na medida em que os estudantes interagem com os MCs para integrar, 

realizar ligações cruzadas e reconciliar conceitos, eles estão usando o mapeamento conceitual 

como um recurso auxiliar no processo da aprendizagem. É neste sentido que, Tavares (2007) 

e Darroz e Cortez (2015) sinalizam a reconciliação integrativa como um importante processo, 

na estruturação hierárquica dos MCs. Apesar disto, é comum verificar na literatura 

especializada, pesquisas que apontam as dificuldades dos estudantes em desenvolver 

reconciliações integrativas durante a elaboração de MCs (LOURENÇO, 2008, TRINDADE; 

HARTWIG, 2012, LEÃO; REHFELDT; MARCHI, 2013). Muitas vezes elas até são omitidas 

e/ou pouco discutidas em diversos trabalhos publicados.  

No que diz respeito à classificação dos MCs quanto aos tipos morfológicos, utilizando 

os critérios de Kinchin e Hay (2000), verificamos que grande parte dos materiais elaborados 

pelos estudantes de ambas as turmas, apresentavam uma estrutura radial (I= 86% e N=100%).  

Observando as Figuras 20, 21, 22, e 23, logo a seguir, é possível visualizar que, embora os 

MCs estejam explorando temas/táxons distintos (Gnathostomulida, Kinorhyncha; Priapulida e 

Annelida), é notório que todos apresentam características comuns: I) proposições originando-

se em maior percentual do conceito central; II) muitos conceitos não se ligam uns aos outros e 

III) há ausência de ligações cruzadas e, consequentemente, reconciliações integrativas. 

 

Figura 20: MC sobre o táxon Gnathostomulida elaborado pelo E12 – Turma da noite, com 

estrutura radial 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura 21: MC sobre o táxon Kinorhyncha elaborado pelo E25 – Turma da noite, com estrutura radial 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Figura 22: MC sobre o táxon Priapulida elaborado pelo E1 – Turma Integral, com estrutura radial 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura 23: MC sobre o táxon Annelida elaborado pelo E19 – Turma Integral, com estrutura radial 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Consequentemente, com a alta ocorrência de MCs com estrutura radial, não houveram 

mapas com estrutura linear em nenhuma das turmas. Com relação aos mapas com estrutura 

em rede, verificamos uma ínfima ocorrência para turma integral e, nenhuma ocorrência para a 

turma da noite (I=14% e N=0%). Nas figuras 24 e 25 a seguir, pode se observar MCs 

elaborados pelos estudantes com elementos da estrutura em rede, como: I) boa hierarquização 

e, II) presença de reconciliações integrativas, proporcionando a formação de uma rede 

conceitual  inter-relacionada.  

 

Figura 24: MC sobre o táxon Cnidaria elaborado pelo E7 – Turma Integral, com estrutura elementos 

da estrutura em rede 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura 25: MC sobre o táxon Acanthocephala elaborado pelo E8 – Turma Integral, com estrutura 

elementos da estrutura em rede 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme Novak e Cañas (2010) e Aguiar e Correia (2013) a estrutura de um MC, 

pode caracterizar a estrutura cognitiva do aprendiz e trazer evidências de uma aprendizagem 

significativa. Dessa forma, a ampla ocorrência de MCs com estrutura radial evidencia que, os 

estudantes, neste item, expressassem pouco conhecimento sobre o tema explorado. MCs com 

estrutura radial revela que o mapeador tem pouco domínio conceitual sobre o tema, 

impedindo que ele expresse relações conceituais importantes (CORREIA et al., 2016). 

Também é uma representação que precisa ser vivenciada com mais ênfase no processo de 

aprendizagem da técnica de mapeamento conceitual. É necessário compreender o significado 

dessa representação, fazendo correlação com o nível de conhecimento adquirido.  

Um possível fator determinante para esse padrão de ocorrência pode estar relacionada 

ao tempo destinado a elaboração do material, como também aos objetivos intencionados para 

a resolução do QuAQ I. Embora tenha sido um instrumento utilizado para avaliar os 

estudantes no componente curricular de Zoologia, o peso atribuído a ele foi menor do que os 

valores determinados para outras atividades. O estudante talvez estivesse mais motivado para 

contribuir com a pesquisa do que em ser premiado por uma nota. Consequentemente os mapas 

construídos expuseram as capacidades de memorização e compreensão dos conceitos e de 

aplicação desses elementos numa estrutura gráfica relativa ao mapeamento conceitual, 

atingindo assim, objetivos educacionais básicos dentro da taxonomia de Bloom (FERRAZ; 

BELHOT, 2010).  



79 
 

 

Esse fator é bem justificado porque no percurso da disciplina foram desenvolvidos 

diversos mapas explorando a caracterização sobre os grupos de animais e alguns conceitos, 

em função dos caracteres filogeneticamente compartilhados serem evidenciados 

constantemente para diferentes táxons. Também, de acordo com Silva e Sousa (2007) o tempo 

destinado à elaboração dos MCs no processo da aprendizagem pode ser um fator decisivo 

para a construção de bons materiais e, consequentemente, para que estes instrumentos 

evidenciem indícios de uma aprendizagem significativa para o tema trabalhado. 

 

4.4. DESAFIOS OBSERVADOS E DIRECIONAMENTOS PARA A APLICAÇÃO DE 

MAPAS CONCEITUAIS EM DISCIPLINAS PEDAGÓGICAS 

 

 

Apesar de ser um fator determinante para a formação de um mapeador iniciante, não 

foi destinado um tempo formal e presencial para o treinamento sobre a técnica de 

mapeamento conceitual na disciplina inicial em Zoologia. Também não foram promovidos 

momentos voltados ao desenvolvimento de competências e habilidades proporcionadas por 

este recurso.  

Diante deste cenário, os conhecimentos acerca dos MCs foram explorados seguindo 

um texto descritivo elaborado pela docente responsável pela sequência didática, o qual trazia 

dicas, sugestões de como construir bons MCs segundo a perspectiva de Novak e Cañas 

(2010), agregadas às recomendações de Moreira (2009) e Correia et al. (2016). Além disso, 

foram empregados exemplos de aplicação de MCs sobre táxons zoológicos e indicação de 

bibliografias para leitura e aprofundamento sobre a técnica de mapeamento conceitual. Os 

esclarecimentos ficaram centrados às correções e às discussões sobre os MCs construídos 

pelos estudantes e discutidos em sala de aula após cada atividade desenvolvida. 

Essa situação está relacionada ao fato da disciplina Zoologia I ser um componente 

curricular envolvendo conteúdos específicos do curso de Ciências Biológicas. A problemática 

visualizada está centrada na quantidade de conteúdos/táxons a serem explorados em uma 

carga horaria relativamente curta, levando aos docentes a ater-se a didáticas já conhecidas 

pelos estudantes e que permita explorar os conteúdos programados. Essa problemática (carga 

horária X conteúdos), já vem sendo amplamente discutida em diversas investigações 

(ZUPANC, 2011; SEIFFERT-SANTOS; FACHÍN-TERÁN, 2011, 2012, 2013). Nela, são 

utilizadas diversas estratégias didáticas para explorar os conteúdos programados (seminários, 

aulas práticas e de campo, atividades lúdicas, MCs, etc.), entretanto, não é contemplada na 

ementa do componente curricular em análise a direção para um treinamento ou 
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fundamentação sobre as metodologias aplicadas. Estes conteúdos pedagógicos são inseridos 

em outros componentes voltados especificamente a formação docente. 

Há um consenso na literatura especializada destacando de forma incisiva que, para que 

os MCs alcance todas as suas potencialidades em sala de aula, é necessário que os usuários 

(ou futuros usuários) tenham um entendimento aprofundado, isto é, compreendam os 

princípios dessa técnica de representação gráfica do conhecimento (CORREIA; INFANTE-

MALACHIAS; GODOY, 2008; KINCHIN; LYGO-BAKER, S; HAY, 2008; AGUIAR et al., 

2009; CICUTO; CORREIA, 2013; CAÑAS; NOVAK; REISKA, 2015, CONCEIÇÃO; 

COREIA, 2017; CORREIA, AGUIAR, 2017). É nesse contexto que Aguiar e Correia (2013) 

sugerem que uma etapa de treinamento seja prevista para apresentar os fundamentos e 

princípios dessa técnica para elaborar bons mapas conceituais. “O treinamento na elaboração 

de mapas conceituais deve ser uma preocupação de todo mapeador iniciante, seja ele docente 

ou aluno” (CORREIA et al., 2016, p.42).  

Considerando as limitações dentro da disciplina Zoologia I envolvendo o reduzido  

tempo para inserção de etapas de treinamentos voltadas à elaboração de MCs, as análises 

desenvolvidas sinalizaram para a necessidade de elaboração de um suporte didático contendo 

fundamentos teóricos e práticos sobre os MCs a serem indicados para estudantes de 

licenciatura no momento efetivo do uso de MCs em Zoologia, como em outros componentes 

curriculares de natureza similar (Apêndice E).Por meio das orientações acerca da técnica de 

mapeamento conceitual, os graduandos e futuros professores poderão ampliar seus 

conhecimentos sobre os fundamentos e princípios envolvendo os MCs e, posteriormente, este 

recurso poderá ser incluído em sua futura atuação profissional, utilizando-a como um 

possibilitador de aprendizagens significativas.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Embora seja recomendável estudar a diversidade biológica utilizando organismos 

existentes no ambiente mais próximo de quem aprende, em nível de graduação, são 

necessários conhecer, de forma cientificamente bem estruturada, contendo a caracterização de 

diferentes grupos taxonômicos tanto os mais conhecidos quanto aqueles mais distanciados da 

nossa realidade.  

Verificam-se que, na busca de uma compreensão mais eficaz acerca dos conteúdos 

sobre os animais abordados em Zoologia, enquanto componente curricular, diferentes 

estratégias de ensino, tais como, aulas práticas, de campo, exposições dialógicas, construção 

de relatórios, resolução de questionários, mapeamento conceitual, etc., permitem dinamizar os 

conteúdos e tornam mais motivadora a experiência de aprendizagem. Em consequência da 

existência de termos diversos envolvendo caracterização morfofisiológica, ambiental e 

filogenética acerca de uma grande diversidade de grupos taxonômicos e, além do mais, 

recebendo atualizações constantes em seus conteúdos informativos, os métodos de ensino são 

bem mais eficientes quando vão além da memorização dos conceitos.  

Tarefas enfocando mapas conceituais, de forma contínua e estruturados como desafios 

opcionais (entre outras tarefas disponibilizadas pelo docente), evidenciaram-se como 

experiências positivas para estudantes recém-ingressos no ensino de graduação, ao 

explorarem diversos conceitos pertinentes aos conteúdos sobre invertebrados. Isso forneceu 

meio para que os entendimentos sobre os termos mais representativos das diferentes linhagens 

de animais fossem melhor assimilados e a técnica de mapeamento conceitual fosse 

gradualmente apreendida, principalmente para aqueles que não conheciam qualquer aspecto 

sobre esse dispositivo gráfico. Também potencializou maiores interações entre grupos de 

estudantes de forma dinâmica e participativa.  

Ao ser promovida uma atmosfera de aprendizagem dialógica com o grupo de 

estudantes por meio de convite para opinar sobre preferências acerca de métodos de estudo, 

detectou-se um momento pedagógico incomum, onde se colocou à prova a necessidade de se 

visualizar aí a vontade de aprender por parte dos envolvidos, os quais, dentro do esperado na 

experiência observada, eles demonstraram respostas positivas tanto com relação aos mapas 

conceituais quanto em se tratando da busca de informações para um melhor entendimento 

sobre as características dos animais. 

A construção de mapas conceituais após um percurso sequencial de exercícios 

proporcionados no percurso da sala de aula, enfatizando elementos conceituais direcionados à 
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apreensão de características gerais comuns a diferentes grupos de organismos, como também 

aqueles caracteres mais específicos, possibilitaram meios para evidenciar que ocorreu o 

desenvolvimento de habilidades no que se refere à capacidade de aplicar graficamente o 

conhecimento adquirido. Demonstração da existência de diversas equipes de estudantes na 

construção de seus mapas, sem a participação interventiva do professor, constituiu-se de 

indícios de autonomia adquirida pelos estudantes e proporcionou efetivar a socialização das 

produções dos mapas trazendo enriquecimento para todos os envolvidos. 

Tendo sido a experiência com os mapas conceituais em Zoologia, como demonstrada 

pelos estudantes, também adequada para ser inserida em outros componentes curriculares, 

reafirma a necessidade de implementar a técnica de mapeamento conceitual em diversos 

momentos de aprendizagem. Porém, o reconhecimento de que a construção de bons mapas 

conceituais é tarefa árdua exige um posicionamento firme para novos planejamentos frente 

aos aspectos pedagógicos de fundamentação teórica, de estudo aprofundado do conteúdo e 

muito treino, para que a experiência se concretize e permaneça sendo praticada em se tratando 

de conhecimentos específicos em nível superior. Há que se fomentar cada vez mais a 

motivação e a dedicação de interessados para que, essa ferramenta gráfica seja compreendida 

e se consiga explorar melhor conteúdos diversos alcançando níveis de clareza, precisão e 

relações dos conceituais em escalas mais avançadas de entendimento. 

Opiniões negativas declaradas por alguns estudantes para com o mapeamento 

conceitual em Zoologia I, quando comparado com outras técnicas de ensino, são 

provavelmente consequências das diferenças individuais em torno dos estilos de 

aprendizagem preferidos, ou mesmo dificuldades para superar desafios, ou outros fatores 

incluindo, até mesmo, alguns bloqueios afetivos oriundos da relação professor-estudante, o 

que é natural dentro de um ambiente de aprendizagem coletiva.  

Reconhecer os limites e restrições dos mapas conceituais é visualizar esses fatores 

também comuns a qualquer outra opção de abordagem de ensino que venhamos a escolher, 

principalmente quando se trata do estudante recém-ingresso no ensino superior o qual se 

encontra submetido a um momento de grandes diferenças na estrutura de lidar com os 

conteúdos quando comparado aos conhecimentos prévios de sua formação escolar básica. 

Nesse sentido, é importante destacar que os pontos de partida são sempre mais 

desafiantes. É pretensão ambiciosa e louvável receber um estudante recém ingresso no ensino 

superior, e no componente curricular, Zoologia, que contempla atrativos especiais como aulas 

práticas, de campo, e diversos recursos audiovisuais disponíveis, atraí-los nesse contexto, para 

atividades laboriosas características do processo de mapeamento conceitual.  
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A perspectiva é que a curiosidade pelos mapas conceituais, bem ressaltada na 

literatura, desperte motivações e instigue a sua prática para explorar os conteúdos das diversas 

áreas da Biologia. Investigações direcionadas para esse exercício, centradas em diferentes 

grupos de estudantes e em momentos diversos da formação acadêmica, possibilitarão 

contribuir, para esclarecer ainda mais sobre as motivações e os desempenhos envolvendo a 

técnica de mapeamento conceitual. E, ao desenvolver modalidades comparadas dos mapas 

conceituais com outras formas de organização dos conteúdos, trará respostas para informar 

acerca de como melhor representar visualmente um conhecimento. 
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APÊNDICE A – TCLE ASSINADO PELOS ESTUDANTES 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS–GRADUAÇÃO EM ENSINO DE 

CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA  

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Caro(a) aluno(a), _______________________________________________ você está sendo 

convidado a participar de um estudo denominado “O potencial dos mapas Conceituais no 

processo de ensino-aprendizagem em Zoologia”, cujo objetivo é analisar o potencial e 

implicações do uso de MCs no processo de ensino e aprendizagem da Zoologia envolvendo o 

estudo de táxons de animais invertebrados por um grupo de estudantes recém-ingressos no 

curso de Ciências Biológicas da UFRN.  

Estou ciente que a privacidade será respeitada, isto é, nome ou qualquer outro dado ou 

elemento que possa, de qualquer forma, identificar, será mantido em sigilo.  

Também fui informado de que pode haver recusa à participação no estudo, bem como, 

pode ser retirado o consentimento a qualquer momento, sem precisar haver justificativa.  

Os pesquisadores envolvidos no projeto são mestrando do PPGECNM Clécio Danilo 

dias da Silva e a orientadora Prof.ª Dr.ª Elineí Araújo de Almeida, ambos pertencentes à 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, contato respectivamente pelos telefones (84) 

99658-9072 e (84) 3215-3441.  

 

 

Natal, ____ de Abril de 2017.  

 

 

____________________________________________________________ 

Assinatura e RG do sujeito da pesquisa 

 

 

____________________________________________________________ 

Clécio Danilo Dias-da-Silva (Responsável pela pesquisa) 
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APÊNDICE B – TCLE ASSINADO PELAS DOCENTES 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS–GRADUAÇÃO EM ENSINO 

DE CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA  

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado Sr(a). professor(a) do componente curricular Zoologia I 

__________________________________________________________________, gostaria 

de acompanhar as suas aulas e convidar seus estudantes à participar de um estudo 

denominado “O potencial dos mapas Conceituais no processo de ensino-aprendizagem 

em Zoologia”, cujo objetivo é analisar o potencial e implicações do uso de MCs no processo 

de ensino e aprendizagem da Zoologia envolvendo o estudo de táxons de animais 

invertebrados por um grupo de estudantes recém-ingressos no curso de Ciências Biológicas da 

UFRN. Também fui informado de que pode haver recusa à participação no estudo, bem com, 

pode ser retirado o consentimento a qualquer momento, sem precisar haver justificativa.  

Os pesquisadores envolvidos no projeto são mestrando do PPGECNM Clécio Danilo 

dias da Silva e a orientadora Prof.ª Dr.ª Elineí Araújo de Almeida, ambos pertencentes à 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, contato respectivamente pelos telefones (84) 

99658-9072 e (84) 3215-3441.  

 

 

Natal, ____ de fevereiro de 2017.  

 

 

____________________________________________________________ 

Assinatura do (a) professor (a) da disciplina  

 

 

____________________________________________________________ 

Clécio Danilo Dias-da-Silva (Responsável pela pesquisa) 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO QUALITATIVA I 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS–GRADUAÇÃO EM ENSINO 

DE CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA  

 

 

QUESTIONÁRIO AVALIATIVO – SIGNIFICADO DOS MAPAS CONCEITUAIS 

NO PERCURSO DA APRENDIZAGEM EM ZOOLOGIA  

 

Prezado(a): ____________________________________________________________ 

 

Modalidade (    ) Bacharelado (     )Licenciatura Turno ___________ Data: __________ 

 

Este questionário, de vinte questões, corresponde a um dos elementos avaliativos da Unidade 

II do componente curricular Zoologia I, do Curso de Ciências Biológicas da UFRN e, também 

poderá ser utilizado como fonte de dados a serem analisados em uma pesquisa científica 

envolvendo o estudo dos mapas conceituais no percurso da aprendizagem sobre táxons 

animais. Por isso, solicitamos a sua contribuição respondendo as questões e assinando o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em documento complementar.  

 

 

1. Dentro do componente curricular de Zoologia I ao utilizar diversas estratégias de 

aprendizagem, foi incluída a ferramenta de Mapeamento conceitual visando auxiliar o 

processo de aprendizagem no tocante a conceitos referentes às características biológicas de 

diversos grupos basais de invertebrados. Diante disso, correlacione o que você sente (através 

dos Emotions) ao lembrar-se do uso dos MC em cada táxon trabalhado na disciplina.  

 

(      ) Porifera  (      ) Cnidária 

(      ) Nemertea  (      ) Platyhelminthes 

(      ) Cycliophora (      ) Kamptozoa 

(      ) Echiura  (      ) Sipuncula 

(      ) Cycloneuralia (      ) Rotifera 

(      ) Gnathifera (      ) Annelida 

(      ) Gastrotricha (      ) Nematomorpha 

(      ) Kinorhynca (      ) Gnathostomulida 

(      ) Loricifera  (      ) Acanthocephala 

(      ) Priapulida (      ) Micrognathozoa 

 

 

2. A primeira atividade realizada na disciplina de Zoologia I consistiu no desenvolvimento de 

uma resenha simples a respeito dos Eucariontes Unicelulares. Caso fosse proposto o uso dos 

MC ao invés da tarefa solicitada, o seu desempenho e interesse pelo conteúdo teria sido mais 

satisfatório? Argumente sobre.  
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3. Os diversos conhecimentos sobre os táxons trabalhados em sala de aula por meio de aulas 

expositivas e dialógicas utilizando slides com textos, figuras e vídeos, contribuíram para a 

construção do seu Mapa Conceitual? Comente.  

 

 

 

 

 

4. Aconteceram dois com aulas práticas (cada uma abrangendo 4 horas-aula). Em uma das 

aulas laboratoriais além da observação de exemplares de Porifera e Cnidária, foi solicitada a 

produção de um relatório. Na segunda aula, junto ao registro de observação dos organismos 

de Platyhelminthes, Nematoda, Rotifera e Annelida, foi inserida a dinâmica de 

preenchimento de palavras de ligação em Mapas Conceituais já resolvidos em sala de aula 

envolvendo esses táxons. Como você avalia o potencial dessas duas atividades práticas para a 

sua aprendizagem? 

 

 

 

 

 

 

5. No decorrer da disciplina de Zoologia I, foi proposta a escolha de avaliação sobre 

Platyhelminthes, Annelida, Echiura, Sipuncula, Cycliophora, Kamptozoa Rotifera e 

Nematoda por meio de atividades semanais envolvendo MC ou prova escrita somativa no 

final da unidade II. Você acredita que a proposta escolhida foi promissora para o seu 

conhecimento? Argumente sobre.  

 

 

 

 

 

6. A técnica de Mapeamento Conceitual foi inserida na disciplina por meio de um processo 

de ambientação gradual com peso avaliativo, de uma certa forma, optativa, sendo 

desenvolvidas atividades envolvendo: a) Cnidária e Platyhelminthes (preenchimento de 

palavra de ligação e conceito), b) Annelida, Nematoda e Rotifera (preenchimento de 

Palavras de ligação) e, c) Cycliophora, Kamptozoa, Sipuncula e Echiura (elaboração 

completa dos mapas). Não foi determinado um momento especifico para ensinar a estruturar 

e construir MC. Nesse sentido: a) você defenderia que as estratégias utilizadas para trabalhar a 

ferramenta foi suficiente para seu entendimento?, b) de que forma os materiais 

disponibilizados contribuíram para a construção dos Mc no final da unidade II?, c) você 

buscou os monitores de zoologia para esclarecimentos? 
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7. Uma das propostas de atividades da disciplina foi à construção de um Mapa Conceitual 

explorando características de um determinado táxon de invertebrado negligenciado. A 

estruturação desse material contribuiu de que forma para a sua aprendizagem a respeito do 

táxon proposto? Discorra a respeito.  

 

 

 

 

 

 

 
 

8. Os Mapas Conceituais estruturados pelo seu grupo no final da disciplina foram 

apresentados para os demais grupos turma, possibilitando o compartilhamento dos 

conhecimentos adquiridos a respeito do táxon aprofundado. Nesse sentido, como você 

acredita que esse momento de “Socialização de Saberes” contribuiu para o processo de 

aprendizagem da turma? Justifique.  

 

 

 

 

 

 

9. Sabendo que os Mapas Conceituais são elaborados em decorrência de uma pergunta focal, 

utilizando-se Caixas com Conceitos, Palavras de Ligação, Preposição (frase afirmativa ou 

negativa que exprime um sentido), e outros elementos característicos, selecione um dos 

táxons estudado na disciplina e construa um MC com pelo menos 10 Conceitos.  
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10. No desenvolvimento da disciplina, os conteúdos programados foram trabalhados por meio 

de diversas estratégias metodológicas. Diante disto, aponte o(os) elemento(elementos) 

didático(didáticos) que mais contribuiu no percurso da aprendizagem dos diversos táxons 

zoológicos basais.  

(    )Aula expositiva e Dialogada (    )Aulas Práticas   (    )Vídeos 

(    )Mapas Conceituais  (    )Resenha Crítica  (   )Resumo 

(    )Bibliografia Complementar     (    )Roteiro de Estudo  (    )Aula de Campo 

 

11. Dentro das opções envolvendo Estudo Dirigido, Mapa Conceitual e Resenha, destaque 

para cada táxon o tipo que foi escolhido pela equipe informando a contribuição para a tarefa 

seguinte.  

 

Platyhelminthes______________________________________________________________ 

 

Cycliophora, Kamptozoa, Sipuncula e Echiura _____________________________________ 

 

Annelida____________________________________________________________________ 

 

Nematoda___________________________________________________________________ 

 

Rotifera_____________________________________________________________________ 

 

12. Sabendo que ainda será estudado o Filo Mollusca na terceira unidade dentro da disciplina, 

você gostaria de continuar utilizando os MC como recurso de aprendizagem? Justifique.  

 

 

 

 

 

 

13. Em quais outras disciplinas da grade curricular do seu curso de graduação, você acredita 

que os Mapas Conceituais poderiam lhe auxiliar/contribuir no processo da aprendizagem? 

Preencha o quadro seguinte indicando suas razões.  

 

M
A

P
A

S
 C

O
N

C
E

IT
U

A
IS

 

DISCIPLINA 

 

CONTRIBUIÇÕES 

  

  

  

  

 

14. De acordo com os momentos proporcionados pela disciplina Zoologia I, marque em 

qual(quais) aspectos o uso de MC contribuiu para sua aprendizagem: 

(    ) Resolver Problemas    (    ) Planejar o Estudo 

(    ) Preparar-se para avaliação    (    ) Fazer anotações  

(    ) Síntese dos conteúdos vistos em sala (    ) Motivar para estudo 

(    ) Buscar novas informações   (    ) Mobilizar interação com colegas 

(    ) Estabelecer relações entre conceitos e características dos táxons  

 



105 
 

 

15. Lembrando do mapa conceitual proposto para preenchimento de lacuna na prova de 

Zoologia I, ou mesmo, recordando sobre o assunto referente ao tema Cnidaria, ou ainda, 

inferindo por meio da simplicidade em preencher lacunas, escolha um dos mapas seguintes, 

preencha as lacunas de conceitos e faça a leitura (em texto) envolvendo todas as 

proposições contidas no mapa. 

 

 
 

 
 

 

Texto referente ao item escolhido: (   ) A            /          (   ) B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 



106 
 

 

16. Comparando o seu conhecimento sobre mapa conceitual no início da disciplina de 

Zoologia I, como você se define numa escala de 0,0 (Zero) a 10,0 (Dez) incluindo os 

momentos inicial e final? Circule os dois valores na reta seguinte e indique o que 

proporcionou a habilidade que você praticou (ou tem praticado) com os mapas conceituais. 
 

0,0____1,0____2,0____3,0____4,0____5,0____6,0____7,0____8,0____9,0_____10. 

 

 

 

 

 

 

17. Com base nas experiências com os Mapas Conceituais, como você descreveria para que 

outras pessoas se interessem ou aprendam mais sobre essa ferramenta de estudo?  

 

 

 

 

 

18. Qual seria o seu interesse em contribuir publicamente enviando um RELATO DE 

EXPERIÊNCIA de tudo que você vivenciou para um evento de divulgação científica?  

 

 

 

 

 

19. Responder a esse questionário proporcionou acrescentar conhecimento acerca dos táxons 

estudados em Zoologia I? Destaque alguns pontos a esse respeito. 

 
 
 
 

 

20. Você tem algo pessoal a ser colocado em acréscimo a essas perguntas? Fique à vontade 

para aproveitar o espaço seguinte!!!! 

 
 
 
 
 
 
 

 

Agradecemos muito pela sua participação!!! 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO QUALITATIVA II 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS–GRADUAÇÃO EM ENSINO 

DE CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA  

 

 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO QUALITATIVA COMPLEMENTO PARA A 

PESQUISA: SIGNIFICADO DOS MAPAS CONCEITUAIS NO PERCURSO DA 

APRENDIZAGEM EM ZOOLOGIA  

 

Caro aluno(a)_______________________________________________________ 

Modalidade: (    ) Bacharelado/(   ) Licenciatura; Turno ___________; Idade: _____ 

 

Estamos mais uma vez solicitando a sua contribuição para responder esse Questionário de 

Avaliação Qualitativa, envolvendo informações complementares ao componente curricular 

Zoologia I, para que possamos ter uma visão mais geral acerca do que foi despertado de 

motivação para você após concluir a disciplina. 
 

Responda as questões de 01 à 08. 

 

1. Diante da necessidade de promover o gosto pelo prazer de aprender e a capacidade de 

aprender a aprender de acordo com as recomendações da UNESCO (Delors et al., 2010), na 

disciplina Zoologia I, utilizaram-se diversas estratégias metodológicas. Nesse sentido: a) 

VEJA A LEGENDA do Quadro 1 contendo explicitação de sentimentos em ícones obtidos do 

Emotions e diversas estratégias para aprendizagem (com SIGLAS); b) Preencha as lacunas 

INDICANDO um sentimento ao lembrar-se do(s) táxon(s); c) INDIQUE 03 estratégias para 

aprendizagem (em siglas) que você gostou e que proporcionaria manter ou modificar para 

melhor o sentimento indicado; d) COMENTE de forma objetiva sobre o sentimento 

associando às estratégias selecionadas por você. 

 
QUADRO PANORÂMICO 

Conteúdo/Táxon Senti-

mentos 

Estratégias p/ 

aprendizagem 

Comentário envolvendo a combinação                                            

de sentimentos e estratégias 

PORIFERA    

CNIDARIA    

Ctenophora    

Nemertea    

PLATYHELMINTH

ES 
   

Cycliophora    

Kamptozoa    

Echiura    

Sipuncula    

ANNELIDA    
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GNATHIFERA:Gn

athostomulida, 

Micrognathozoa, 

Rotifera, 

Acanthocephala 

   

CYCLONEURALIA

:Gastrotricha, 

Nematoda, 

Nematomorpha, 

Priapulida 

Kinorhyncha, 

Loricifera, 

   

MOLLUSCA    

Quadro 1. Expressão de sentimentos associados às estratégias de aprendizagem vivenciadas em aulas de 

Zoologia I. Estratégias: Aula de Campo (AC); Aulas Expositivas Dialogadas (AED); Aulas Práticas (AP); 

Avaliação Somativa (AS); Construção de Projetos (CP); Dinâmicas Lúdicas (DL); Elaboração de 

Desenhos (ED); Exposição Fotográfica (EF); Estudo Dirigido (ED); Gincana (Gin); Leitura de Artigos 

(LA); Mapas Conceituais (MC); Questionário de Avaliação Qualitativa (QuAQ); Resenhas Simples (RS); 

Seminário (Sem); Vídeos (Vi) 

.  

Sentimentos: 

 
         (1)                  (2)                 (3)                  (4)                (5)                  (6)                  (7) 

 

2. Os Mapas Conceituais disponibilizados na disciplina foram consultados por você 

principalmente para relembrar como incluir: 

 

(    ) Conceitos;    (    ) Palavras de Ligação;  

(    ) Pergunta focal;    (    ) Reconciliação entre Conceitos; 

(    ) Proposições;    (    ) Não houve consultas. 

(    ) Hierarquização nos Conceitos  (    ) Estrutura das Setas;   

(    ) Diferenciação nos Conceitos; 

 

3. Os mapas conceituais apresentam grandes potencialidades para organizar conhecimentos na 

estrutura cognitiva de quem os elabora. Nesse sentido, você acredita que os Mapas 

Conceituais são mais significativos para a sua aprendizagem quando elaborados em grupo ou 

de forma individual? Justifique.  

 

 

 

 

 

 

4. Em consequência da OPÇÃO de algumas equipes de estudo, os Mapas Conceituais 

estiveram bem frequentes na disciplina Zoologia I, visando integrar mais um elemento de 

aprendizagem ao estudo dos táxons. Neste caso, indique as duas atividades consideradas as 

mais desafiantes para serem efetivadas.  

a) Introdução ao preenchimento de lacunas em mapa agregado a Estudo Dirigido; 

b) Preenchimento de lacunas e leitura das proposições em questão de Prova; 

c) Construção/elaboração de Mapas Conceituais em tarefa opcional; 

d) Elaboração de projeto com perspectiva de construção de Mapa Conceitual; 
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e) Leitura das proposições na apresentação dos Mapas Conceituais; 

f) Construção/elaboração de Mapas em Questionário de Avaliação Qualitativa. 
 

5. Visando formar cidadãos preparados para sua futura atuação profissional, a universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) dispõe de estágios para alunos de graduação, 

envolvendo iniciação à pesquisa, iniciação à docência (monitoria) e extensão. Nesse sentido, 

se durante a participação de uma seleção de bolsas, um dos requisitos fosse ter conhecimento 

da técnica de mapeamento conceitual, como você externalizaria as suas experiências e 

habilidades para obter êxito nesse processo eletivo.  

 

 

 

 

 

 

 

6. O Cmap Tools é considerado um grande aliado durante a construção de um Mapa 

Conceitual, principalmente no que diz respeito à estrutura e organização. Diante disso, caso 

tenha vivenciado, de forma direta ou indireta, a experiência com o uso desse software, indique 

o(s) táxon(s) usado(s) e aponte pelo menos 03 benefícios ocasionados por ele durante a 

elaboração do MC envolvendo o(s) táxon(s) citados.  

 

 

 

 

 

 

7. Com relação a sua vivência na Disciplina de Zoologia I, assine com um X, 1 (ou 2) 

alternativa(s) que melhor define(m) sua intenção de aprendizagem em Zoologia ao utilizar os 

Mapas Conceituais.  

(   ) Adquiri mais motivação para estudar Zoologia por causa do exercício com os Mapas 

Conceituais;  

(   ) Senti-me mais interessado para exercitar Mapas Conceituais por causa dos conteúdos da 

Zoologia;  

(   ) Apreciei igualmente tanto os conteúdos de Zoologia quanto o treino com os Mapas 

Conceituais; 

(     ) Não gosto de Zoologia e nem aprecio mapas conceituais; 

(     ) Acrescento a alternativa: ___________________________________________________ 

 

8. Caso você seja do grupo que teve experiência com mapa conceitual no ensino médio, qual 

foi o diferencial que obteve com essa ferramenta após a vivência na disciplina de Zoologia I? 

 
 
 

 

 
 

 

 

Obrigado mais uma vez por sua participação na pesquisa!
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RESUMO 
 

Este produto educacional intitulado: Sugestões didáticas para exploração de mapas conceituais na 
formação pedagógica: evidenciando conteúdos biológicos” é fruto da dissertação “Potencialidades dos 
mapas conceituais no processo de ensino-aprendizagem em Zoologia”, desenvolvida durante o curso de pós-
graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(PPGECNM-UFRN). A proposta representa um material que tem por objetivo, expor um conjunto de 
sugestões didáticas para a aplicação da técnica de mapeamento conceitual na formação pedagógica em 
Ciências Biológicas. Os mapas construídos foram oriundos de validações da sala de aula do componente 
curricular de Zoologia I (curso de Ciências Biológicas da UFRN) com reelaborações para atender ao formato 
de sugestões contendo leituras explicativas. Foram considerados três tópicos para o material: No primeiro 
tópico “Aspectos teóricos subjacentes ao processo de mapeamento conceitual” são apresentados: a origem, o 
criador e os motivos que fomentaram o desenvolvimento da técnica de mapeamento conceitual, bem como, 
os fundamentos teóricos que permearam o seu desenvolvimento. No segundo tópico “Vivenciando sugestões 
didáticas para elaboração de mapas conceituais” foram descritas algumas orientações metodológicas 
envolvendo atividades práticas para se utilizar os mapas conceituais na formação pedagógica, explorando 
aspectos como sondagem de experiências prévias e motivações, familiarização com a técnica, organização e 
aprofundamento do conhecimento e, atividades de avaliação da aprendizagem. No terceiro tópico “Ampliando 
habilidades e competências para com os mapas conceituais e extrapolando conteúdos da zoologia para 
outras temáticas das ciências biológicas” são explicitadas formas de expandir os conhecimentos construídos 
e extrapolar os conteúdos acerca do mapeamento conceitual em zoologia para outros conteúdos biológicos.  
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APRESENTAÇÃO 
 

Caro leitor, este produto educacional é fruto da dissertação “Potencialidades dos mapas conceituais no 

processo de ensino-aprendizagem em Zoologia”, desenvolvida durante o curso de pós-graduação em Ensino 

de Ciências Naturais e Matemática pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGECNM-UFRN). 

A construção proposta representa um material que tem por objetivo, expor um conjunto de sugestões 

didáticas para a aplicação da técnica de mapeamento conceitual na formação pedagógica em Ciências 

Biológicas. É o compartilhar de uma experiência didática onde a sala de aula de Zoologia foi enriquecida com 

momentos de aplicação de mapas conceituais organizados pela profa. Dra. Elineí Araújo de Almeida (E. 

AdeA) orientadora da pesquisa.  

Dentro de uma vivência integrada, reflexiva e participativa, subsidiado por um grupo de estudos 

localizado no Laboratório de Pesquisas em Ensino de Zoologia no DBEZ/UFRN, alguns dos mapas 

construídos e validados na sala de aula foram reelaborados para atender o formato de sugestões contendo 

leituras explicativas, como também, tarefas a serem desenvolvidas. 

Considerando a estrutura deste produto educacional e visando proporcionar uma melhor apreensão dos 

conhecimentos que serão explorados, recomendamos que esse material seja utilizado, especialmente, por 

estudantes que: I) tenham interesse pelos mapas conceituais em si; II) sintam-se desafiados para realização 

de tarefas de ensino, ou, III) tenham domínio sobre a técnica de mapeamento conceitual. Salientamos que, 

este produto educacional foi elaborado partindo do pressuposto que, por meio de vivências positivas com 

essa ferramenta didática, os graduandos e futuros professores poderão inseri-las em suas aulas, durante 

estágios (obrigatórios e suplementares) e, até mesmo durante sua futura atuação profissional. 

Buscamos dessa forma, ser o mais objetivo e didático possível, estruturando este material da seguinte forma: 

No primeiro tópico “Aspectos teóricos subjacentes ao processo de mapeamento conceitual” são 

apresentados sobre: a origem, o criador e os motivos que fomentaram o desenvolvimento da técnica de 

mapeamento conceitual, bem como, os fundamentos teóricos que permearam o seu desenvolvimento. 

Buscamos apresentar o que dizem diversos autores sobre o assunto, a fim de proporcionar um embasamento 

inicial sobre os mapas conceituais. Também são discutidos neste tópico as formas em que os mapas 

conceituais podem ser aplicados no contexto educacional, e os benefícios do uso deste recurso para a 

efetivação de práticas de ensino-aprendizagem. 

No segundo tópico “Vivenciando sugestões didáticas para elaboração de mapas conceituais” foram 

apresentadas algumas orientações metodológicas envolvendo atividades práticas para se utilizar os mapas 

conceituais na formação pedagógica, explorando aspectos como sondagem de experiências prévias e 

motivações, familiarização com a técnica, organização e aprofundamento do conhecimento, bem como, 

atividades de avaliação da aprendizagem de conteúdos biológicos. Dentro deste tópico, estão presentes 
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exemplos contextualizados e tarefas com intuito de proporcionar momentos de treinamento e fixação ao longo 

do produto.  

Posteriormente, No terceiro tópico “Ampliando habilidades e competências para com os mapas 

conceituais e extrapolando conteúdos da zoologia para outras temáticas das ciências biológicas” são 

explicitadas formas de expandir os conhecimentos construídos e extrapolar os conteúdos acerca do 

mapeamento conceitual em zoologia para outras temáticas da biologia. Por fim, apresentam-se as 

considerações finais e referências utilizadas ao longo de todo o produto educacional.  

Visando tornar a leitura mais dinâmica e agradável, uma “chave de direcionamento de leitura” foi 

elaborada (Figura 1), onde partindo dos seus objetivos e interesses você poderá se direcionar dentro do 

produto.   

 

Figura 1: Chave de direcionamentos de leitura partindo de objetivos e interesses do leitor 
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1. ASPECTOS TEÓRICOS SUBJACENTES AO PROCESSO DE MAPEAMENTO CONCEITUAL 

 
1.1. CONHECENDO A HISTÓRIA DOS MAPAS CONCEITUAIS... 

 
O mapeamento conceitual é uma técnica bem estabelecida que permite a representação gráfica de 

conhecimento e informação (CORREIA; SILVA; ROMANO JUNIOR, 2010; CORREIA et al., 2016). Eles foram 

desenvolvidos em 1972 por Joseph Novak na Universidade de Cornell. Novak buscava acompanhar e 

compreender as mudanças nas formas pelas quais as crianças compreendiam a ciência (NOVAK; GOWIN, 

1996; NOVAK, 1998). Ao longo desse estudo, os pesquisadores entrevistaram um grande número de 

crianças e tiveram dificuldade em identificar mudanças específicas na compreensão de conceitos científicos 

por parte delas apenas examinando entrevistas transcritas. Nesse sentido, “diante da necessidade de 

encontrar uma melhor forma de representar a compreensão conceitual de crianças, surgiu à ideia de que o 

conhecimento infantil fosse representado na forma de mapa conceitual” (NOVAK; CAÑAS, 2010, p. 11).  

Sabe-se que os Mapas Conceituais (MCs) foram desenvolvidos com base na Teoria Aprendizagem 

Significativa (TAS) de David Ausubel, que prevê a organização hierárquica do conhecimento em conceitos e 

proposições (AUSUBEL, 2000, 2003; MOREIRA, 1998; NOVAK, 2011). A teoria ausubeliana pode ser 

descrita em um continuum entre a aprendizagem significativa e a aprendizagem mecânica que prevalece no 

âmbito da transmissão cultural (SOUZA; BORUCHOVITCH, 2010; AGUIAR; CORREIA, 2013). A TAS 

estabelece uma possível explicação de como as novas informações ou os novos conhecimentos se 

relacionam com um aspecto relevante, pré-existente na estrutura de conhecimentos de cada indivíduo, 

subordinando o método de ensino à capacidade dos indivíduos em assimilar e armazenar as informações 

(NOVAK, 1998; CORREIA; SILVA; ROMANO JUNIOR, 2010;  NOVAK; CAÑAS, 2010; MOREIRA, 2013, 

2015). Este fato pode ser evidenciado em uma citação muito 

famosa, em que Ausubel mencionou que, se tivesse que 

reduzir toda a Psicologia Educacional a um único princípio, 

diria “[...] o fator singular mais importante que influência a 

aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece. Descubra 

isso e ensine-o de acordo” (AUSUBEL, NOVAK; HANESIAN, 

1980, p.136). Dessa forma, entende-se que, por meio da 

perspectiva de Ausubel, a aprendizagem somente é 

significativa quando o aprendiz consegue relacionar expressivamente a nova 

informação a ser aprendida com os conhecimentos prévios existentes na sua 

estrutura cognitiva.  

 

 

 

O fator singular mais importante 

que influencia a aprendizagem é 

aquilo que o aprendiz já conhece. 

Descubra isso e ensine-o de 

acordo.... 
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1.2. MAS AFINAL, O QUE SÃO MAPAS CONCEITUAIS? 
 
 

Segundo Novak (1998), os MCs são ferramentas gráficas que possibilitam a organização do 

conhecimento, hierarquizando conceitos, usualmente colocados dentro de círculos ou de quadros, 

conectados por linhas e palavras (conectores) que representam as relações entre esses conceitos. Para 

Correia et al. (2016) eles consistem de um conjunto interconectado de proposições que contém mensagens 

inteligíveis com o objetivo de expressar relações conceituais.  

Conforme Moreira e Rosa (1986, p.17) os MCs: “[...] podem ser vistos como diagramas hierárquicos 

que procuram refletir a organização conceitual de uma disciplina ou parte dela, ou seja, derivam sua 

existência da estrutura conceitual de uma área de conhecimento”. Para melhor compreensão desta 

ferramenta, a figura 1, apresenta um mapa conceitual, explicando o que são os MCs, tal como evidenciado 

em Novak e Cañas (2010).  

 

Figura 2: Mapa conceitual explicitando informações sobre a técnica de mapeamento conceitual

 

Fonte: Novak e Cañas (2010). 

 

Segundo Tavares (2007), os MCs são considerados como um estruturador do conhecimento, na 

medida em que permite mostrar como o conhecimento sobre determinado assunto está organizado na 

estrutura cognitiva de seu autor, que assim pode visualizar e analisar a sua profundidade e a extensão. Em 
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consequência da estruturação lógica que, se pretende atingir com os Mapas Conceituais alguns 

entendimentos são necessários para que se possa construir um bom mapa conceitual. Canãs, Novak e 

Reiska (2015), ao abordarem sobre as dificuldades de se construir MCs de qualidade, eles destacaram os 

seguintes itens:  

 

 Os MCs devem ser definidos com base em um contexto, uma pergunta, comumente denominada de 

“questão focal”. Esta deve ser apresentada de forma explícita e clara.  

 Os conceitos específicos devem apresentar-se no mapa em um ou poucos rótulos, isto é, palavras 

utilizadas para representar conceitos/definições.  

 Os termos/palavras de ligação devem ser apresentados com um ou poucos rótulos. Estes rótulos, 

não devem exibir conceitos importantes para o conteúdo conceitual do mapa, uma vez que sua 

função está centrada em dar um sentido lógico à proposição, unindo rótulos.  

 Os rótulos conceituais não devem ser repetidos no mapa; 

 Os MCs devem apresentar uma organização hierárquica, onde os conceitos mais gerais/mais 

inclusivos devem estar topo, e os conceitos mais implícitos/menos inclusivos em níveis mais baixos 

na estrutura do mapa; 

 De modo geral, não mais do que três ou quatro subconceitos devem ser vinculados abaixo de 

qualquer conceito mais inclusivo; 

 As ligações cruzadas5devem especificar as inter-relações significativas entre dois conceitos em 

diferentes subdomínios de conhecimento estruturados no mapa. Estes são identificados e 

aprimorados quando o mapa está quase concluído. 

Em diversas situações, os MCs podem ser confundidos com outros recursos de representação gráfica 

do conhecimento, como os mapas mentais, o fluxograma, o mapa em rede e o mapa tipo aranha (MOREIRA, 

2006). Mesmo que Nunes e Pino (2008) explicitem que o mapa conceitual engloba as características dos 

mapas mentais, este não apresentam as mesmas características e aplicações do mapa conceitual. Ambos 

dispositivos gráficos exibem relações e dependências entre conceitos e reduzem a quantidade de símbolos, 

possibilitando uma visão geral em um único campo, porém a principal diferença entre o mapa conceitual e os 

outros tipos de mapas é a palavra de ligação, que estrutura a relação entre conceitos nesta ferramenta 

(DAVIES, 2011).  

                                                           
5
A terminologia “ligações cruzadas” para “cross links“ está presente em Novak e Gowin (1996), Novak e Cañas (2010) e Aguiar e 

Correia (2013). Novak e Gowin fornecem também a expressão “ligações transversais”. Moreira (2006) considera em seus escritos os 
termos “relações horizontais” e/ou ainda “relações cruzadas”. Todas essas fontes apontam a importância dessas representações 
como possibilidades de expressão de criatividade. Essas ligações também foram colocadas em Novak e Gowin (1996), Moreira 
(2006) e Aguiar e Correia (2013) como indicativa de uma possível reconciliação integrativa, consequentemente, evidenciam uma 
aprendizagem significativa. 
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1.3. MAPAS CONCEITUAIS NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM: COMO E ONDE PODEM SER 
UTILIZADOS? 
 

É destacado por Novak (1998) que os MCs podem ser vistos como recursos auxiliares tanto para o 

processo de ensino quanto de aprendizagem. Conforme Souza e Boruchovitch (2010), os MCs se evidenciam 

como uma ferramenta importante no processo de ensino-aprendizagem, possibilitando ao professor e aos 

alunos a percepção quanto à identificação e à apropriação dos conceitos mais relevantes em um contexto 

informacional, podendo-se aprofundar em um determinado tema por meio de associações práticas entre o 

cotidiano dos discentes, e conteúdos dos materiais didáticos que circulam no âmbito educacional. Sabe-se 

que os MCs podem ser usados em diversas situações e com distintas finalidades, razão pela qual, considera-

se tal instrumento como uma ferramenta poderosa e profunda, capaz de permitir a apreensão, representação 

e retenção do conhecimento, a criação de novos saberes, assim como destacam Novak e Cañas (2010).  

Ainda referindo-se às formas em que os MCs podem ser usados no contexto educacional, Moreira 

(2010) aponta que eles são úteis para mostrar relações significativas entre conceitos ensinados em uma 

única aula, em uma unidade de estudo ou em um curso inteiro. Segundo Moreira e Buchweitz (1993), eles 

podem ser utilizados em diversas situações, e com diferentes finalidades, tais como: instrumento de análise 

do currículo, técnica didática, recurso de aprendizagem, meio de avaliação, entre outros. “Entretanto, 

diferentemente de outros materiais didáticos, MCs não são auto-instrutivos: devem ser explicados pelo 

professor” (MOREIRA, 2010, p. 14). 

Considerando a relevância dos MCs no processo de formação de habilidades e competências de 

significado especial para professores e estudantes, destaca-se o quadro 1 trazendo tópicos acerca das 

principais utilidades dos MCs em ambientes de ensino-aprendizagem conforme apreendidos de Novak 

(1998), Novak e Gowin (1996), Kinchin e Hay (2000), Kinchin (2010), Novak e Cañas (2010), Moreira (2010, 

2015), Aguilar Tamayo (2012), Aguiar e Correia (2013), Åhlberg (2013), Agudelo e Salinas (2015), Correia et 

al. (2016) e autores diversos que vêm utilizando a técnica de mapeamento conceitual. 

 

Quadro 1: Utilidades dos MCs para professores (ensino) e estudantes (aprendizagem) 

PROFESSORES 
 

ESTUDANTES 
 Planejar aulas, 
 Ensinar um novo tópico, 
 Reforçar a compreensão de conteúdos, 
 Acompanhar/verificar a aprendizagem, 
 Identificar conceitos mal compreendidos, 
 Sanar dúvidas e fornecer feedbacks pontuais, 
 Fomentar hábitos de estudo no estudante, 
 Potencializar o trabalho em equipe/colaborativo, 
 Promover discussão em grupo, 
 Avaliar aprendizagem. 
 Formar-se continuamente, 
 Empodeirar-se. 
 

 Resolver problemas, 
 Efetivar sínteses de conteúdos, 
 Revisar conceitos, modelos, teorias, 
 Planejar o estudo, 
 Autoavaliar o conhecimento aprendido, 
 Organizar informações/conceitos relevantes, 
 Perceber as relações entre as ideias de um dado conteúdo, 
 Fazer anotações, 
 Treinar argumentação e comunicação, 
 Preparar-se para avaliações, 
 Aprofundar conteúdos,  
 Empodeirar-se. 
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Na qualidade de estratégia de ensino/aprendizagem, Souza e Boruchovitch (2010) afirmam que os 
MCs apresentam particularidades relevantes que: 
 
 

[...](a) reduzem as preocupações referentes ao ensinar face ao compromisso com 
a promoção de condições e oportunidades para que os alunos aprendam; (b) 
possibilitam o rompimento com a “pedagogia magistral” e a assunção de uma 
pedagogia disposta a respeitar a lógica do educando e a favorecer o 
desenvolvimento de sua autonomia; (c) predispõem para o trabalho coletivo e 
colaborativo, no decorrer do qual é fundamental negociar compreensões e 
significados; (d) valorizam os conhecimentos prévios enquanto fundamento para a 
apropriação e/ou ampliação de conceitos; (e) evidenciam a diferenciação 
progressiva e a reconciliação integrativa processadas pelo aprendente; (f) ampliam 
a possibilidade de os estudantes se valerem de recursos pessoais favoráveis para 
refletir e compreender seus percursos de aprendizagem; (g) favorecem a 
consecução de aprendizagem autorregulada (SOUZA; BORUCHOVITCH (2010, p. 
205). 
 

 

Utilizar os MCs como estratégia de ensino/aprendizagem é assumir o compromisso com a promoção 

de experiências educativas que provoquem reflexão e busca de compreensão relativamente aos conceitos 

ainda em construção e significação (SOUZA; BORUCHOVITCH, 2010). Dessa forma, Moreira (2013) afirma 

que na medida em que os alunos utilizam os MCs para integrar, reconciliar e diferenciar conceitos também 

para analisar artigos, textos capítulos de livros, romances, experimentos de laboratório, e outros materiais 

educativos do currículo, os aprendizes estão usando o mapeamento conceitual como uma ferramenta muito 

rica para sua aprendizagem. Porém, é importante que os MCs construídos sejam validados, tanto pelo 

professor no processo de ensino, quanto por meio de publicações divulgadas. Referente ao tema zoologia, 

nos trabalhos de Paiva et al. (2017) e Silva e Araújo-de-Almeida (2017) estão inseridos MCs que foram 

avaliados no processo de ensino, receberam modificações na estrutura e nos conteúdos ao tornarem-se 

ilustrações em artigos para publicação como também foram modificados ao serem comentados em Araújo-de-

Almeida e Santos (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Em consequência de algumas 

complexidades, os mapas 

conceituais não são vistos como 

auto-instrutivos: tornam-se melhor 

aprendidos dentro de práticas 

sistematizadas com validação 
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2. VIVENCIANDO SUGESTÕES DIDÁTICAS PARA ELABORAÇÃO DE MAPAS CONCEITUAIS  

 
Apesar da técnica de mapeamento conceitual ser bem estabelecida e amplamente utilizada no âmbito 

educacional, Correia e Aguiar (2017) destacam que alguns obstáculos ainda precisam ser superados para 

que esta seja adotada de forma mais frequente pelos professores de Ciências.  

A aparente facilidade na elaboração dos MCs é atraente para iniciantes e, pode ajudar a justificar o 

aumento de sua popularidade, ainda que o seu uso ingênuo produza poucos (ou nenhum!) dos benefícios 

esperados (CORREIA; INFANTE-MALACHIAS; GODOY, 2008). Diante deste cenário, Aguiar et al. (2009) 

esclarecem que, muitas das dificuldades observadas com a utilização efetiva do mapeamento conceitual em 

sala de aula derivam, pelo menos em parte, do emprego inadequado da técnica, do treinamento inadequado 

dos usuários e formadores, além da falta de reconhecimento da importância dos fundamentos teóricos dessa 

técnica. Nesse contexto, o uso ingênuo dos MCs pode resultar nos seguintes eventos: 

 

“(1) o professor opta pelo uso dos MCs para mudar a dinâmica tradicional das 
aulas expositivas; (2) os alunos produzem vários MCs em um curto período de 
tempo, devido a empolgação que eles têm frente a mais uma novidade"; (3) o 
professor tem dificuldades de avaliar a grande quantidade de MCs produzidos 
pelos alunos, visto que o livro didático não apresenta um gabarito para corrigi-los; 
(4) o professor não oferece um feedback adequado aos alunos e a avaliação 
restringe-se µa contabilidade burocrática dos alunos que cumpriram essa tarefa; e 
(5) o professor não encontra na sua prática docente os benefícios prometidos pelo 
mapeamento conceitual, levando-o a não utilizar mais essa técnica em sala de 
aula” (CORREIA, SILVA, ROMANO JUNIOR, 2010, p.2). 

 

É diante deste contexto, que, o curso de formação de professores (Licenciatura em Ciências 

Biológicas, por exemplo) ganha um suporte didático coerente para vivenciar e fundamentar de forma mais 

eficaz a técnica de mapeamento conceitual. Nestes cursos existem disciplinas que objetivam contribuir para o 

desenvolvimento de competências, habilidades e conhecimento de técnicas e metodologias direcionadas para 

o processo de ensino-aprendizagem. São componentes curriculares que, segundo Lima et al. (2014) 

contribuem na formação do licenciando, explorando propostas educativas na qual os estudantes, através de 

atividades práticas, aprendem a construir, interpretar e organizar os fatos, tornando-se assim, futuros 

professores aptos a desenvolverem suas práticas pedagógicas em sala de aula.  

Com relação às disciplinas pedagógicas, Silveira (2011) apontou diversas competências 

proporcionadas pelas mesmas, tais como: trabalhar em grupo, criar, planejar, realizar e avaliar ações 

pedagógicas; dominar os conceitos da disciplina a serem ensinados; manejar diferentes estratégias e 

recursos de comunicação dos conteúdos, sabendo eleger as mais adequadas considerando a diversidade 

dos alunos, os objetivos das atividades propostas e as características dos próprios conteúdos, entre outros. 

Conforme a autora, estas disciplinas atribuem um especial destaque para atividades de observação, reflexão 

e intervenção, que servirá de subsídio para a compreensão e atuação do futuro professor em situações 
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contextualizadas, tendo em vista que as propostas curriculares para a transformação da educação básica 

enfatizam a aprendizagem significativa, remetendo os conhecimentos à realidade prática do aluno e às suas 

experiências.  

Considerando a aproximação inicial com diversos autores da literatura especializada sobre os MCs, 

suas formas de usos e contribuições no processo de ensino e aprendizagem, a seguir, apresentaremos 

algumas Sugestões Didáticas (SDs) para utilização deste recurso como suporte de leitura e de práticas para 

subsidiar experiências envolvendo mapas conceituais em disciplinas específicas da licenciatura na formação 

inicial em Ciências Biológicas. Ressaltamos que, muitas das SDs aqui propostas, foram aplicadas durante 

ensino médio e/ou ensino superior.  

Como já explicitado anteriormente, estas SDs apresentam um grande potencial para estudantes que 

possuem profundo interesse pelos Mapas Conceituais em si e, que se sentem desafiados para realização de 

tarefas de ensino envolvendo ferramentas gráficas de visualização do conhecimento. Dessa forma, serão 

exploradas estratégias para o licenciando vivenciar, compreender a técnica de mapeamento conceitual e, 

métodos de como utilizar esse recurso em momentos de sondagem de conhecimentos prévios (experiências 

e motivações), organização e aprofundamento de conteúdos, bem como, atividades de avaliação.  

Informamos que as recomendações indicadas a seguir, serão descritas em tópicos, visando facilitar a 

compreensão das potencialidades dos MCs para diversas situações de aprendizagem. Essa divisão 

realizada, objetiva fomentar uma aplicação continua dos MCs, uma vez que, destaca-se na literatura que o 

entendimento profundo deste recurso, depende de um uso contínuo e da persistência do aprendiz. Em outras 

palavras, concordamos com a afirmação de Correia et al. (2016, p. 44), ao destacar que “a utilização 

esporádica dos mapas conceituais dificilmente produzirá os resultados esperados na sala de aula”. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alguns obstáculos ainda 

precisam ser superados para 

que os MCs sejam adotados de 

forma mais frequente pelos 

professores de Ciências... 
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2.1. SONDAGEM DE CONHECIMENTOS PRÉVIOS SOBRE EXPERIÊNCIAS COM OS MAPAS 

CONCEITUAIS E MOTIVAÇÕES PARA O USO DA FERRAMENTA  

 
 

 Objetivo: Identificar conhecimentos prévios a respeito de experiências com os mapas conceituais e 

motivações para o uso da ferramenta no processo de aprendizagem.   

 

 Situação Alvo da Aplicação: Início de um conteúdo/unidade em que se pretende utilizar os mapas 

conceituais. 

 
 Introdução: 

 

 No atual panorama da educação, sabe-se que os estudantes chegam ao ambiente de aprendizagem 

com conhecimentos e informações diversificadas, baseados nas informações providas pela sociedade 

informacional que os rodeiam (CHAGAS; SOVIERZOSKI, 2014).  

Essa riquíssima bagagem de saberes adquiridos pelos discentes, é denominada de “conhecimento 

prévio” (CP) e, estes podem ser exploradas pelos docentes em sala de aula. A partir do momento que os 

professores identificam os CP dos estudantes, eles podem planejar objetivos de ensino para contribuir com a 

organização, incorporação, compreensão e fixação das novas informações no sentido de promover elementos 

para “ancoragem” com os subsunçores, já existentes na estrutura cognitiva desses aprendizes. 

Não é novidade saber que conteúdos informativos sobre MCs já constam em livros do ensino médio 

há bastante tempo (ver AMABIS; MARTHO, 2001). Também recentemente essa temática consta em livros do 

ensino fundamental, tal como visualizado em Canto (2015). A existência de livros didáticos em níveis mais 

básicos contendo MCs torna-se uma fonte de motivação para estimular o professor a aplicá-los em suas 

aulas. E como se aprende em Moreira (2006), é uma forma que permite ao professor de níveis avançados 

recuperarem os subsunçores para tais conteúdos e assim trabalhar na perspectiva da AS.  

 É nesse contexto que, torna-se relevante que você, como licenciando em biologia, identifique o 

conhecimento que os estudantes apresentam sobre os mapas conceituais, experiências com a ferramenta, e 

motivações para o uso em sala de aula.   

 
 

 Sugestão Didática: 
 

 

Se você como licenciando/futuro professor deseja identificar os conhecimentos, experiências e 

motivações dos estudantes acerca do conhecimento sobre este recurso, você poderá realizar momentos 

envolvendo discussões e rodas de conversas, utilizando-se de diversos questionamentos: “para você o que é 

um mapa conceitual? Como você o diferencia de outras ferramentas gráficas de conhecimento? Em que 
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conteúdos/disciplinas você utilizou os MCs? Você acha que ele traria benefícios para o próximo conteúdo que 

iremos abordar?”.  

Caso você julgue necessário, este momento também poderá ser efetivado por meio de um 

“questionário de experiências e motivações envolvendo o uso de MCs” (Figura 2). Em caso desta ultima 

opção, salientamos que o material elaborado seja o mais sucinto possível, para não comprometer os 

conteúdos programados para a aula.  

 

 

Quadro 2: Modelo de questionário diagnóstico para detectar experiências e motivações sobre os MCs 

 

QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO 

Aluno(a):_________________________________________ Série: _______ Turno: _________ 

 

1. Você já estudou por meio de Mapas Conceituais? Caso a resposta seja SIM, indique, no 

espaço abaixo, qual foi o tema/conteúdo explorado, o nível de aprofundamento que adquiriu 

e entendimento que obteve acerca desse recurso didático.  

 

2. Você acredita que os Mapas Conceituais podem contribuir para a sua aprendizagem 

referentes aos conteúdos que serão abordados nesta disciplina? Justifique.  

 

3. Em uma escala de porcentagem de 0 a 100, em qual grau de motivação você se encontra 

para uma perspectiva de exercitar mapas conceituais nos seus estudos?  

0%(   ) 10%(    ) 20%(    ) 30%(    ) 40%(    ) 50%(    ) 60%(    ) 70%(    ) 80%(    ) 90%(    ) 100%(    ) 

 

Fonte: Os autores (2018). 
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2.2.FAMILIARIZAÇÃO COM A TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (TAS) E COM A TÉCNICA DE 
MAPEAMENTO CONCEITUAL 
 

 Objetivo: Possibilitar ao estudante a familiariza-se com a teoria da aprendizagem significativa e com 

a fundamentação teórica envolvendo os mapas conceituais, bem como, compreender o uso deste 

recurso para diversas áreas disciplinares da biologia. 

 

 Situação Alvo da Aplicação: Estudantes interessados em compreender a fundamentação teórica 

envolvendo a TAS e os MCs, e formas de familiarizar estudantes em sala de aula.  

 
 Introdução: 

Como já apontado anteriormente, muitos dos desafios observados para o uso dos MCs estão 

relacionados à formação insuficiente dos seus utilizadores e o desconhecimento e desvalorização de um 

aporte teórico relacionado com a técnica de mapeamento conceitual, e também da prática constante com 

atividades de mapeamento conceitual. Correia, Silva e Romano Junior (2010) destacam que estratégias 

didáticas sofisticadas, como o uso de MCs, exigem do professor mais do que uma vasta experiência 

profissional, é preciso conhecer as teorias que justificam as opções metodológicas para que se tenha uma 

aplicação bem sucedida. É nesse contexto, que sugere-se ao licenciando, como futuro professor de 

Ciências/Biologia da educação básica, que possua uma boa familiarização com a fundamentação teórica que 

envolve esse recurso.  

 
 Sugestão didática:  

Busque artigos científicos envolvendo a TAS e faça uma leitura detalhada e criteriosa. Caso apresente 

dúvidas, procure colegas da turma para efetivar diálogos e/ou professores proponentes de atividades 

envolvendo a TAS, bem como, especialistas conhecedores dessa teoria tão importante no processo de 

ensino. Durante a efetivação da leitura, fique atento as diversas definições e conceitos, tais como: 

“diferenciação progressiva”, “reconciliação integrativa” e “hierarquização”, uma vez que, estes conceitos, 

serão importantes para a compreensão adequada sobre a  estrutura dos MCs. Após a compreensão dos 

elementos da TAS, realize leituras envolvendo os MCs, em especial as referências apontadas no item “para 

saber mais”, localizada no final deste tópico. A leitura destes materiais proporcionará a você a compreender 

diversos pontos relevantes sobre este recurso, tais como: I) o que é um MC, II) estrutura básica de um MC, 

III) parâmetros para construção de bons MCs, IV) potencialidades dos MCs para sala de aula.  

Alguns exercícios básicos de revisão de suas leituras serão importantes e promoverão seu arsenal de 

conhecimentos prévios para prosseguir na caminhada. Efetivar a leitura do artigo de Novak e Cañas (2010) 

integralmente e visualizar de forma compreensiva o mapa conceitual indicando o que é um mapa conceitual 
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destacado neste escrito de sugestões didáticas, pode constituir-se um ponto de partida promissor. Como 

futuro docente/professor, antes de qualquer aplicação algumas reflexões precedentes são necessárias, como 

por exemplo: “qual o meu entendimento sobre os MCs?”, “Como os MCs se distinguem de outros 

organizadores gráficos, tais como mapa mental e fluxograma?”, “qual(is) dele(s) apresenta(m) mais 

potencialidades para aprendizagem?”. Por meio destas reflexões, faça uma autoavaliação e, você perceberá 

que, provavelmente, se enquadrará em algumas das seguintes situações: a) não sabe nada sobre MCs, b) 

entende pouco sobre os MCs, e, c) conhece satisfatoriamente os MCs. Caso você se encontre nos dois 

primeiros itens, é necessário que busque leituras e compreensões teóricas sobre o tema. 

Após leituras e discussões sobre diversos materiais, é de se esperar que se torne repleto de 

perguntas para com a técnica de mapeamento conceitual. Perguntar é indicio de que o conhecimento 

despertou curiosidades e novas buscas serão realizadas. Verifica-se em Bachelard (1996, p. 18) que, “Para o 

espírito científico, todo conhecimento é resposta a uma pergunta. Se não há pergunta, não pode haver 

conhecimento científico. Nada é evidente. Nada é gratuito. Tudo é construído”. Também, no livro “Por uma 

pedagogia da pergunta”, Freire destaca que: “o educando inserido num permanente processo de educação, 

tem de ser um grande perguntador de si mesmo” (FREIRE; FAUNDEZ, 2017, p.74). Também, Moreira (2013) 

destaca que perguntas, ao invés de respostas, constituem um dos princípios facilitadores de uma 

aprendizagem significativa crítica. 

Caso esteja construindo atividades de ensino envolvendo mapas conceituais, é importante pensar em 

validar seus próprios entendimentos. Essa situação se tornará mais facilitada se a tarefa de MC foi solicitada 

pelo docente do componente curricular que está envolvido, mas se foi uma iniciativa sua, o esforço cognitivo 

será maior, porém as conquistas alcançadas guiarão para o exercício de uma autonomia acadêmica mais 

evidente. Se você tem pretensões de efetivar um momento de familiarização em sala de aula com seus 

futuros estudantes, recomendamos que através de toda a fundamentação teórica obtida, seja elaborado um 

material instrucional de fácil leitura, contendo tópicos como: o que é um MCs, estrutura básica de um MC, 

normas e instruções para elaborar bons MCs, etc. Outra maneira de proporcionar este momento de 

familiarização é apresentar aos estudantes um MC explicando o que é um mapa conceitual.  

 
 

NOVAK, J. D.; CAÑAS, A. J. A teoria subjacente aos mapas conceituais e como elaborá-los e usá-los. Práxis Educativa, v.5, n.1, p.9-29, 2010. 

Disponível em: <http://www.revistas2.uepg.br/index.php/praxiseducativa/article/view/1298>. Acesso em: 03 Jun. 2018. 

 

TAVARES, R. Construindo mapas conceituais. Ciência & Cognição, v.12, n.3, p.72-85, 2007. Disponível em: 

<http://www.cienciasecognicao.org/revista/index.php/cec/article/view/641/423>. Acesso em: 03 Jun. 2018. 
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2.3.SEGUINDO EXEMPLOS PARA AMPLIAR DESEMPENHOS ACERCA DA CONSTRUÇÃO DE MAPAS 
CONCEITUAIS 
 
 
2.3.1.Fundamentando compreensões sobre o que é um mapa conceitual  

 
 

Exemplo 1. Tomando como base uma seleção de conceitos contidos no mapa conceitual proposto por Novak 

e Cañas (2010) que responde a pergunta focal: “O que é um mapa conceitual?” (ver Figura 2), foi elaborado 

um esqueleto de mapa, como pode ser observado abaixo.  

 

Figura 3: Esqueleto de mapa elaborado partindo do mapa conceitual construído Novak e Cañas (2010) 

 

 

Fonte: Os autores (2018). 

 

 

Tarefa 1. Exercitando o aprendizado: o que é um mapa conceitual? Considerando o exemplo representativo 

do esqueleto de mapa construído a partir de Novak e Cañas (2010), veja o mapa conceitual de Correia, Silva 

e Romano Junior (2010), indicado na figura4 a seguir, e desenvolva um esqueleto de mapa que contenha 

conceitos, que esclareçam significativamente o que são mapas conceituais.  
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Figura 4: Mapa conceitual proposto por Correia, Silva e Romano Junior (2010) 

 

 
 

Fonte: Correia, Silva e Romano Junior (2010). 

 

 

Quadro 3: Espaço para a elaboração de seu esqueleto de mapa a partir de Correia, Silva e Romano Junior (2010) 
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2.3.2. Visualizando etapas para construção de mapas conceituais de referências sobre poríferos 
 
 

Considerando sua trajetória de aprendizado acerca da estrutura dos MCs, proporcionada por este 

material, e, diante dos desafios de construir atividades, ou mesmo, preparar alguns materiais para explicar 

aos aprendizes-alvo da aplicação dos objetivos de ensino, torna-se importante destacar que, antes de 

estruturar todos os itens da ação é necessário que você, como licenciando, desenvolva alguns mapas 

conceituais básicos. Caso os mapas sejam referentes a conteúdos específicos, é necessário que sejam 

construídos seguindo uma bibliografia específica6. A construção prévia dos mapas torna mais prático para 

estruturar atividades a serem solicitadas, incluindo desde as mais simples, tais como o diagnóstico, até 

àquelas mais complexas, como, por exemplo, aquelas direcionadas ao aprofundamento do conhecimento. 

Caso o docente tenha construído um texto a partir de bibliografias diversificadas, ele seguirá este material 

como fonte para a construção de MCs. Exemplificamos, então, o processo evolutivo de uma estruturação de 

MC, dando ênfase ao tema Porifera.  

 

Exemplo 2. No MC simples seguinte (considerado um esqueleto de mapa) é possível visualizar elementos 

conceituais respondendo a pergunta focal: Como os poríferos podem ser caracterizados em seus aspectos 

gerais e envolvendo os principais tipos representativos da complexidade estrutural? (Figura 5). 

 

Figura 5: Exemplo de mapa conceitual do tipo morfológico radial com conceituações básicas sobre os poríferos 

 

Fonte: Material da sequência didática da profa. E.AdeA. 

 

Exemplo 3. O mapa conceitual que segue acrescenta alguns elementos conceituais caracterizando os 

poríferos e colocando alguns detalhamentos conceituais. A pergunta focal amplia e indaga um novo 

questionamento: Como os poríferos podem ser caracterizados em seus aspectos gerais e envolvendo 

detalhamentos sobre os principais tipos representativos da complexidade estrutural? (Figura 6) 

                                                           
6A bibliografia base para desenvolver o MCfoi HICKMAN, C. P. et al. Princípios Integrados de Zoologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. Foram considerados os 

objetivos da obra direcionados ao ensino de nível superior e a simplicidade das descrições sobre os organismos com aproximações ao nível de ensino médio. 
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Tarefa 2. Exercitando o aprendizado: A partir do MC proposto sobre os poríferos, elabore um novo mapa no 

Quadro 4, alterando as palavras de ligação presentes no mapa da figura 6, sem alterar o significado da 

relação conceitual.  

 

Figura 6: Exemplo de mapa conceitual radial com conceituações ampliadas sobre os poríferos 

 

Fonte: Material da sequência didática da profa. E.AdeA. 

 

Quadro 4: Espaço para a elaboração de mapa conceitual adaptado da Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por meio dos exemplos demonstrados e tarefa envolvendo os poríferos, é possível perceber a 

evolução do processo de construção de um mapa conceitual. Estes exemplos tornam-se relevantes para 

auxiliar a compreender a elaboração de MCs, desde formas mais simples (Figura 5) até formas mais 

ampliadas e complexas (Figura 6).   
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2.3.3.Buscando entendimentos sobre a técnica de mapeamento conceitual no processo de 
organização e aprofundamento dos conteúdos  

 
 
 Objetivo: Utilizar os mapas conceituais como ferramenta de organização e aprofundamento de 

conteúdos no processo da aprendizagem.   

 

 Situação Alvo da Aplicação: Após a conclusão de um conteúdo/unidade.  

 
 

 Introdução: 

Outros momentos de aprendizagem favorecidos pelo uso dos MCs estão relacionados à busca de 

novos saberes, organização e aprofundamentos de conhecimentos em sala de aula, em especial quando se 

trata de Zoologia, área que apresenta grande quantidade de conceitos e termos peculiares a serem 

internalizados e compreendidos.  

Quanto ao uso da técnica de mapeamento conceitual nessas situações de aprendizagem, 

Boruchovitch (1999) afirma que, os MCs possibilitam inúmeros ganhos de natureza metacognitiva, uma vez 

que mobilizam o aluno no planejamento, monitoramento e regulação do próprio pensamento e das próprias 

ações.  Eles oportunizam uma “nova” maneira de organizar, estruturar e hierarquizar os conteúdos de 

disciplinas – ou de qualquer assunto ou tema – por meio da organização cognitiva daqueles que os elaboram 

(SILVA, 2015). Conforme o autor, os MCs “proporcionam não somente a organização de um dado ou 

informação meramente disponível, mas sim, em conhecimento e inteligência” (p.786). 

Nesta linha de raciocínio, Sousa e Boruchovitch (2013) ressaltam que o trabalho com MCs permitem 

ainda aos estudantes, aprender a pensar sobre seu pensamento e sobre suas realizações, a desenvolver a 

capacidade de conhecer-se cognitivamente e procedimentalmente, de forma continua e progressiva.  

 
 

 Sugestão Didática: 

 

Para a aplicação dos mapas conceituais como recurso de organização e aprofundamento dos 

conteúdos, recomenda-se que seja efetivado uma busca de materiais instrucionais sobre o tema desejado, 

e/ou utilizar artigos/livros/capítulos de livros da literatura especializada. Após a seleção deste material, 

sugere-se que seja concretizado os seguintes passos: I) Fazer uma leitura detalhada do material sobre o 

tema; II) selecionar conceitos considerados relevantes para o MC; III) Buscar relações entre os conceitos 

selecionados e traçar linhas entre esses conceitos; IV) Determinar termos de ligação que explicitem as 

relações entre os conceitos, formado frases com sentidos/logica; adicionar as proposições formuladas no 
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“quadro proposicional”; V) avaliar as proposições visando identificar possíveis erros conceituais; VI) montar 

um mapa conceitual por meio das frases inseridas na “quadro proposicional” 

Caso você deseje aplicar em sua sala de aula, após a ministração da aula/unidade, poderá ser 

entregue aos estudantes um quadro proposicional e, solicitado aos mesmos que o preencham conforme os 

conteúdos anotados no caderno. O livro didático adotado pela escola também poderá ser utilizado, caso você 

julgue necessário.  

Você poderá ainda, buscar e disponibilizar aos seus estudantes links de sites sobre o tema 

trabalhado, que abordem curiosidades e/ou outros pontos sobre o conteúdo que não foram ministrados em 

aula. Fazendo isto, você estará favorecendo a busca e apreensão de novos conhecimentos. Segundo 

recomendações de Novak e Cañas (2010) deverá ficar claro para estes que, os MC não devem ser 

considerados como terminado/concluído, uma vez que estes apresentam uma flexibilidade em sua 

construção, favorecendo revisões continuas e a inserção de novas informações, conforme os conhecimentos 

vão sendo aprofundados e ganham significados para o estudante.  

Segundo Aguiar e Correia (2013) as revisões contínuas possibilitam ao estudante a reler as proposições, 

refletir sobre sua clareza e iniciar um processo de reconstrução das mesmas. “Isso significa que o MC nunca 

está pronto, mesmo porque o aprendizado é um processo permanente que leva a mudanças nas relações 

conceituais” (AGUIAR; CORREIA, 2013, p.149).  

 

 
 

AGUILAR TAMAYO, M. F. (coord.). Didactica del mapa conceptual em la educación superior: experiencias y aplicaciones para 

ayudar al aprendizaje de conceptos. México: Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Juan Pablo Editor, 2012. Disponível em: 
<https://www.researchgate.net/publication/315090948_Didactica_del_mapa_conceptual_en_la_educacion_superior_Experienc

ias_y_aplicaciones_para_ayudar_al_aprendizaje_de_conceptos>. Acessado em: 30 agos. 2018.  
 

MAFFRA, S. M.; ANJOS, M. B. Estratégias para consecussão dos mapas conceituais em sala de aula. Aprendizagem Significativa em 

Revista, v.6, n.3, p. 1-11, 2016. Disponível em: <http://www.if.ufrgs.br/asr/artigos/Artigo_ID95/v6_n1_a2016.pdf>. Acesso em: 25 

mai.. 2018. 
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2.3.4. Efetuando leituras e exercitando o processo de elaboração de mapas conceituais a partir de 
textos e construção de caixa proposicional  

 

Exemplo 4. No texto simplificado sobre os cnidários a seguir (texto 1), foram selecionados conceitos 

relevantes (sublinhados no texto), originando frases informativas/proposições. Partindo desta seleção, uma 

caixa proposicional foi preenchida empregando frases estruturadas a partir do texto. Utilizando as 

proposições construídas, um mapa conceitual (Figura 7) foi estruturado. Observe o exemplo a seguir e, 

posteriormente, desenvolva seu exercício. 

 

Texto 1. Escrito contendo destaques aos conceitos principais sobre os cnidários.  

Os cnidários são animais diploblásticos aquáticos, na maioria marinhos, fixos ou de vida livre, isolados ou 
coloniais. O filo é representado por cerca de 13 mil espécies, abrigando desde hidras de água doce até 
medusas de tamanhos variados (de milímetros a metros), que nadam livremente em mar aberto. O nome 
“cnidários”(cnido = urtiga) refere-se a presença de células, os cnidócitos, contendo organela, denominada 
cnida. Os cnidócitos disparam nematocistos por simples contato, injetando a toxina no corpo de outros 
animais, tanto para a captura de alimentos (pequenos crustáceos e peixes), como para defesa. Quanto à 
forma, os cnidários podem se apresentar como pólipos ou medusas. Os pólipos são fixos, cilíndricos e 
apresentam uma coroa de tentáculos ao redor da boca, na extremidade livre. São exemplos de hidras, as 
anêmonas (rosas-do-mar) e corais. As medusas são livres e nadam ativamente; tem forma de calota esférica, 
com muitos tentáculos nas bordas. Quando tratamos da alternância de gerações no grupo dos cnidários, 
referimo-nos a existência de modificação de duas formas corporais – pólipos e medusas – que se alternam 
em um ciclo de vida. Nesse ciclo também há duas formas de reprodução: sexuada e assexuada. Quanto à 
classificação, os cnidários incluem antozoários (expressam-se como pólipos) e, hidrozoários e sifozoários 
(podem exibir-se como pólipos e/ou medusas). 
 

As informações contidas nesse texto foram adaptadas de César, Sezar e Caldini (2016) e, contendo 
algumas atualizações conceituais inseridas em Hickman et al. (2016).  

 

Quadro 5:  Caixa proposicional contendo conceitos e palavras de ligação retiradas/adaptadas do texto sobre cnidários 

conceito inicial palavra de ligação conceito final 

Cnidários São animais diploblásticos aquáticos 

Cnidários Possuem Tentáculos 

Cnidários podem conter alternância de geração 

Tentáculos Apresentam Cnidócitos 

Cnidócitos Têm Cnida 

Tentáculos expressam-se diferentemente em Pólipos 

Tentáculos expressam-se diferentemente em Medusas 

Pólipos encontram-se na alternância de geração 

Medusas encontram-se na alternância de geração 

Cnidários Incluem Antozoários 

Antozoários São Pólipos 

Cnidários Incluem Hidrozoários 

Hidrozoários podem exibir-se como Pólipos 

Hidrozoários podem exibir-se como Medusas 

Cnidários Incluem Sifozoários 

Sifozoários podem exibir-se como Pólipos 

Sifozoários podem exibir-se como Medusas 
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Figura 7: Representação de mapa conceitual construído a partir da caixa proposicional do Quadro 5respondendo a 
pergunta focal “Que aspectos estruturais, taxonômicos e ambiental caracterizam os cnidários?” 

 

 
 

OBS: a partir do texto indicado e/ou de outras fontes bibliográficas adicionalmente pesquisadas é possível ampliar o mapa 

diferenciando os conceitos. Caso seja para comunicar para outro é recomendável não ultrapassar o número de 30 conceitos.  

 
Tarefa 4. Construindo o aprendizado: Diante do exemplo demonstrado anteriormente, leia o texto 2 a seguir 
sobre os platelmintos, selecione frases/proposições e preencha a caixa proposicional (Quadro 6). 
Posteriormente, utilizando as proposições selecionadas, construa um mapa conceitual para o táxon animal 
explorado no espaço reservado (Quadro 7). 
 
 
Texto 2.Escrito para efetuar leitura e destacar conceitos relevantes para o táxon descrito.  
 
“Os platelmintos são animais triblásticos, acelomados, com simetria bilateral. Como todos os demais animais 
com esse tipo de simetria, apresentam uma região anterior e posterior, uma dorsal e uma ventral em contato 
com o substrato. O nome desse filo deriva de uma das características dos animais desse grupo: são vermes 
de corpo achatado dorsoventralmente. Entre os platelmintos há espécies de vida livre, que são predadoras ou 
que se alimentam de animais mortos. Ocorrem nos mares, na água doce e em ambientes terrestres húmidos. 
Existem também platelmintos que são parasitas de outros animais, inclusive do ser humano. É o caso do 
Schistossoma mansoni, que causa a esquistossomose (barriga d’água), e da Taenia solium, que causa a 
teníase e a cisticercose. Há espécies de platelmintos em que os indivíduos são microscópicos, mas também 
há espécies em que os indivíduos são muito longos, atingindo cerca de 10 m de comprimento, como algumas 
espécies de tênias ou solitárias, que são parasitas intestinais. Independentemente do comprimento, a 
espessura do corpo dos platelmintos é muito pequena. Com isso, mesmo as células mais internas do corpo 
não ficam muito distantes da superfície, o que permite a troca de gases respiratórios e a liberação de excretas 
nitrogenadas (amônia) por difusão através da superfície do corpo. Das quatro classes atualmente 
reconhecidas dentro dos platelmintos, destacam-se três: Tubellaria, Trematoda e Cestoda.”  

 

As informações contidas nesse texto foram adaptadas de Lopes e Rosso (2016).  
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Quadro 6:  Preenchendo a caixa proposicional utilizando-se deconceitos e palavras de ligação do texto sobre 
platelmintos 

conceito inicial palavra de ligação conceito final 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

Quadro 7:  Espaço para elaboração de MC sobre os platelmintos respondendo a pergunta focal “que aspectos gerais 
caracterizam os platelmintos?” elaborado a partir da caixa proposicional (Quadro 7) 
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2.3.5.Refletindo sobre a avaliação da aprendizagem 

 

 Objetivo: Utilizar os mapas conceituais como recurso avaliativo de aprendizagem.   

 

 Situação Alvo da Aplicação: Poderá ser utilizada após o termino da leitura ou explicações de um 

conteúdo/unidade.  

 
 Introdução: 

Outra possibilidade para o uso dos MCs está na avaliação da aprendizagem. Segundo Moreira (2010) 

como instrumento de avaliação da aprendizagem, os MCs podem ser usados para se visualizar uma 

organização conceitual que o aprendiz atribui a um dado conhecimento.  

Conforme Moreira (2013) os MCs serão úteis não só como auxiliares na determinação do 

conhecimento prévio do aluno (ou seja, antes da instrução), mas também para investigar mudanças em sua 

estrutura cognitiva durante a instrução. Ainda conforme o Autor, nunca se deve esperar que o aluno 

apresente na avaliação um MC “correto” de um certo conteúdo. “O que o aluno apresenta é o seu mapa e o 

importante não é se esse mapa está certo ou não, mas sim se ele dá evidências de que o aluno está 

aprendendo significativamente o conteúdo (MOREIRA, 2010, p.8). 

O autor destaca que a avaliação por meio dos MCs deve ocorrer, não com o objetivo de medir 

conhecimento e atribuir uma nota ao estudante, a fim de classificá-lo de alguma maneira, mas no sentido de 

obter informações sobre como os de conceitos que estão sendo explorados da literatura estão sendo 

inseridos e organizados na estrutura cognitiva do estudante. Segundo Moreira (2010) trata-se de uma técnica 

não tradicional de avaliação que busca informações sobre os significados e relações significativas entre 

conceitos-chave da matéria de ensino segundo o ponto de vista do estudante. É mais apropriada para uma 

avaliação qualitativa e formativa da aprendizagem.  

 

 Sugestão Didática: 

 

No final de uma situação de aprendizagem, seja uma aula/unidade/curso, você pode elaborar um MC 

sobre o tema que foi explorado em sala de aula. Para isso, o aprendiz deverá construir o MC sem consultas a 

materiais instrucionais e/ou colegas. Dessa forma, os conceitos, proposições, diferenciação progressiva, 

ligações cruzadas, hierarquização, entre outros elementos presentes no MC do estudante, serão indicadores 

de uma aprendizagem significativa. 

 Você também poderá utilizar o MC para acompanhar o processo de evolução conceitual do aluno. 

Para isso, no inicio do conteúdo/aula/unidade/curso elabore um MC sobre o assunto que será posteriormente 

explorado em sala de aula. Posteriormente, no final do momento instrucional, elabore um novo MC sobre o 
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mesmo táxon elaborado inicialmente. Após isso, faça comparações entre os dois mapas, e avalie se houve 

mudança conceitual e quais foram.  

Caso tenha interesse, alguns métodos podem ser utilizados para avaliar a estrutura básica dos MCs 

elaborados, como: conceitos, palavras de ligação, estética, hierarquização, diferenciação progressiva, 

reconciliação progressiva, dentre outros (Ver TRINDADE; HARTWIG, 2012). Os MCs também poderão ser 

analisados quanto ao tipo morfológico: radial, linear e em rede (Ver KINCHIN; HAY, 2000).  

A seguir serão ilustrados nas figuras 8 e 9, alguns mapas conceituais 7sobre táxons animais que 

foram elaborados em um processo avaliativo dentro da disciplina Zoologia I no primeiro semestre do ano de 

2017 com alunos de Ciências biológicas.  

  

Figura 8: MC sobre os poríferos elaborado por um estudante de ciências biológicas em processo avaliativo 

 

 

Fonte: Os autores (2018). 

 

O MC sobre os poríferos, representado na Figura 7, exibe o tipo morfológico radial, contendo uma 

diferenciação progressiva básica. Apresenta também conceitos e palavras de ligações definidas, exibindo 

assim, a formação de proposições válidas. 

 

                                                           
7
Os MCs das figuras 8 e 9, foram elaborados pelos estudantes dentro de um Questionário de Avaliação qualitativa (QUAQ), 

entretanto, foram passados para o software Cmap tools
®
 (IHMC, 2018). A forma e os elementos utilizados (linhas, setas, palavras de 

ligação) utilizados pelos estudantes foram respeitados, ou seja, não foram feitas alterações/modificações.   

 

27 



 
 

 

Figura 9: MC sobre os anelídeos elaborado por um estudante de ciências biológicas em processo avaliativo 

 

 

Fonte: Os autores (2018). 

 

Com relação ao MC sobre os anelídeos, representado na Figura 9, verifica-se conceitos e palavras de 

ligações formando proposições validas e com sentido lógico. Ele expõe também um diferencial (quando 

comparado a Figura 8, que representou uma caracterização conceitual geral acerca dos poríferos). Nesse 

mapa representativo para os anelídeos, apresenta uma hierarquização, e ligações cruzadas, tornando o MC 

mais próximo de uma estrutura em rede.  

 

 
 

CONCEIÇÃO, A. N.; CORREIA, P. R. M. Mapas conceituais para avaliação da aprendizagem: explorando a relação entre a tarefa e as características 

estruturais. In: Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, 11., 2017. Atas do ENPEC. Florianópolis, Santa Catarina: XI ENPEC, 2017. 

Disponível em: <http://www.abrapecnet.org.br/enpec/xi-enpec/anais/resumos/R1397-1.pdf>. Acesso em: 07 Jun. 2018. 

 

CORREIA, P. R. M., SILVA, A. C. D., ROMANO JUNIOR, J. G. Mapas conceituais como ferramenta de avaliação na sala de aula. Revista Brasileira de Ensino 

de Física, v. 32, n. 4, p. 4402-1-4402-8, 2010.Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbef/v32n4/09.pdf>. Acesso em: 07 Jun. 2018. 

 

SOUZA, N. A.; BORUCHOVITCH, E. Mapas conceituais: estratégia de ensino/aprendizagem e ferramenta avaliativa. Educação em Revista, v. 26, n. 03, p. 

195-218, 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/edur/v26n3/v26n3a10.pdf>. Acesso em: 29 mai. 2018.  
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3. AMPLIANDO HABILIDADES E COMPETÊNCIAS PARA COM OS MAPAS CONCEITUAIS E 
EXTRAPOLANDO CONTEÚDOS DA ZOOLOGIA PARA OUTRAS TEMÁTICAS BIOLÓGICAS 
 
 
Exemplo 5.Visualizando a existência de raciocínios lógicos similares para mapas de áreas diferentes, 

tomando como exemplo Zoologia (descrição ou explicação sobre grupos animais) e Botânica (descrição ou 

explicação sobre grupos vegetais), um exemplo de mapa conceitual foi elaborado envolvendo o grupo das 

Briófitas, respondendo a questão focal: Que características gerais podem ser visualizadas no grupo das 

briófitas, envolvendo sua estrutura e classificação? (Figura 10). 

 

Figura 10: Exemplo de mapa conceitual com conceituações sobre as briófitas 

 

Fonte: Os autores (2018). 

 

Tarefa 5. Exercitando o aprendizado: A partir do MC proposto sobre as briófitas, elabore um novo mapa no 

Quadro 8, seguindo a direção da pergunta focal sugerida e alterando as palavras de ligação presentes no 

respectivo mapa (Figura 10), sem alterar o significado da relação conceitual. 

 

Quadro 8: Espaço para a elaboração de mapa conceitual adaptado da figura 10. 
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Exemplo 6. Revendo o diagrama exposto na capa dessa construção didática: “Sugestões didáticas para 

exploração de mapas conceituais na formação pedagógica”, respondendo a pergunta focal: Como indicar 

uma relação conceitual entre os termos: mapas conceituais, sugestões didáticas, professores de 

biologia, conteúdos biológicos, biodiversidade e zoologia, dentro de uma narrativa conceitual ilustrada? 

Como visto no percurso do texto, uma vez apreendida a técnica de mapeamento conceitual em determinada 

área tem-se uma ferramenta didática poderosa passível de explorar os mais variados conhecimentos, dessa 

forma, o esquema do mapa conceitual destacando a biodiversidade, e seu elemento incluso, zoologia, pode 

ser adaptado para evidenciar outras temáticas de estudo.  

Nesse caso, a partir do mapa conceitual ilustrativo da capa, a) preencha as lacunas correspondentes 

do esquema proposto na Figura 10, inserindo os conceitos determinados na pergunta focal e, mudando as 

palavras de ligação, e sem perder o sentido das proposições construídas exercite ainda mais o seu 

aprendizado, responda a pergunta focal: Como demonstrar uma relação conceitual entre os termos: mapas 

conceituais, sugestões didáticas, professores de biologia, conteúdos biológicos, biodiversidade e 

botânica, dentro de uma narrativa conceitual integrada? b) explore seu conhecimento e sua criatividade, 

elaborando uma pergunta focal para montar seu mapa conceitual explorando conteúdos de seu interesse. 

 

Figura 11: Adaptação de esquema de mapa conceitual proposto para Zoologia para explorar outros temas da 
biologia, tal como Botânica 

 

 
 

Fonte: Os autores (2018). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A nossa maior motivação na pesquisa foi termos sido premiados, por dois semestres seguidos, com 

turmas de ensino de graduação em Ciências Biológicas, onde as primeiras (período 2016.2) desejaram e 

solicitaram atividades para vivenciar a construção de MCs e, as duas seguintes (2017.1) que aceitaram a 

proposta de aplicação de mapas conceituais em zoologia sugerida pela professora E.AdeA.  

Desse movimento de lançamentos de problemas e tendo correspondentes respostas positivas das 

turmas, podemos dizer que partimos da realidade da sala de aula e retomamos a ela com esse produto 

educacional a ser aplicado e aperfeiçoado à medida que formos recebendo sugestões e críticas apropriadas.  

Acreditamos que este produto trará contribuições positivas para os graduandos em Ciências 

Biológicas e afins, uma vez que, além de possibilitarem contatos iniciais e/ou aperfeiçoamentos relacionados 

à teoria da aprendizagem significativa e fundamentos que envolvem os mapas conceituais, permitem aos 

mesmos a compreenderem a importância do uso desta ferramenta em processos educativos, fomentando o 

seu uso em suas futuras salas de aula, na educação básica. 

Registramos aqui o nosso especial agradecimento às turmas de estudantes envolvidas na pesquisa e 

que possibilitaram a construção desse produto educacional.  

Somos também gratos ao biólogo Roberto Lima Santos (DBZ/UFRN), que nos acompanhou de forma 

colaborativa durante todo o percurso da investigação. Agradecemos ainda aos componentes da banca 

examinadora da respectiva dissertação, Dr. Luíz Sodré Neto e a Profa. Dra. Maria de Fátima de Souza 

(UFRN) pelos valiosos questionamentos e sugestões necessárias ao aperfeiçoamento do escrito. 

Em especial, agradecemos a Profa. Olga Lucía Agudelo (Universidad de Santander, UDES, 

Colômbia), pela simpatia com que proporcionou a oportunidade para que esse produto educacional fosse 

apreciado pelo Dr. Alberto J. Cañas (IHMC, USA), na 8ª. Conferência Internacional de Mapeamento 

Conceitual realizada em Medellín, Colombia. 

Com imensa alegria registramos aqui a oportunidade que tivemos de ver que esse produto recebeu 

comentários dos pesquisadores Dr. Marcos Antônio Moreira (UFRS, Brasil), Dr. Paulo Rogério Miranda 

Correia e Dra. Joana de Aguilares Aguiar (USP, Brasil) também presentes no respectivo evento. 

Destacamos ainda as apreciações que recebemos da doutoranda Rosine Ribeiro Corrêa (USP, 

Brasil) que compartilha conosco a necessidade de vermos aumentado o número de exemplos de publicações 

envolvendo mapas conceituais na área biológica. 
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