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Anexo III – Fragmentos do texto Mapas conceituais e avaliação formativa: 
tecendo aproximações 

BORUCHOVITCH, Evely; SOUZA, Nadia A. Mapas conceituais e avaliação 
formativa: tecendo aproximações. Educação e pesquisa, São Paulo, v.36, n.3, 
p.795-810, set./dez. 2010. Disponível em:              
<http://www.scielo.br/pdf/ep/v36n3/v36n3a10.pdf> Acesso em: 05 set. 2016. 

 

Mapa conceitual e aprendizagem significativa 
O mapa conceitual pode configurar-se uma estratégia de 

ensino/aprendizagem ou uma ferramenta avaliativa – dentre outras diversas e 
multifacetadas possibilidades. Todavia, não deve ser compreendido ou efetivado 
desligado de uma proposição teórica clara e de metas previamente estabelecidas. 
Consequentemente, à sua adoção e efetivação subjazem perspectivas e opções 
pessoais, relacionadas aos valores, às crenças, às posturas teóricas, que conferem 
sustentação a toda e qualquer prática educativa (Moreira; Masini, 2001; Ontoria et 
al., 2005; Moreira, 2000; 2006). 

Cumpre ressaltar, ainda, que nada se dá deslindado de um modelo de 
educação com características bem demarcadas, de forma que se valer do mapa 
conceitual é pactuar com o compromisso de efetivar um ensino centrado no aluno e 
não no professor; de atender ao desenvolvimento de destrezas cognitivas diversas e 
não se conformar apenas com a repetição memorística da informação por parte do 
estudante e, também, de pretender o desenvolvimento harmonioso de todas as 
dimensões da pessoa e não apenas as intelectuais (Moreira; Masini, 2001; Ontoria 
et al., 2005; Moreira, 2006). 

Essa forma de estruturação tem por alicerce a aprendizagem significativa, 
que consiste na integração de novos conceitos à estrutura cognitiva do aprendiz 
“com o propósito de estabelecer aprendizagens inter-relacionadas” (RuizMoreno et 
al., 2007, p. 454). Ainda, consoante esclarecem Ausubel, Novak e Hanesian (1980), 
a aprendizagem significativa efetiva-se quando “uma informação nova é adquirida 
mediante um esforço deliberado por parte do aprendiz em ligar a informação nova 
com conceitos ou proposições relevantes preexistentes em sua estrutura cognitiva” 
(p. 159). 

Para a ocorrência da aprendizagem significativa, portanto, é essencial 
determinar o que o aluno já sabe para, posteriormente, introduzir conceitos novos 
em conformidade com os conhecimentos prévios advindos de seu dia a dia. O 
resultado, repleto de significado, emerge quando o educando, “consciente e 
explicitamente, estabelece ligações deste novo conhecimento com os conceitos 
relevantes que já possuía” (Souza, 2005, p. 2). 

[...] O compromisso docente na promoção da consolidação confere ao 
processo avaliativo sentido diverso daquele que vigeu por muito tempo. Não cumpre 
ao professor meramente classificar, subordinando e hierarquizando pessoas, mas 
desvelar dificuldades de aprendizagem manifestas por seus alunos e, a partir delas, 
tracejar percursos e ações favoráveis ao domínio, à aprendizagem, à superação, ao 
desenvolvimento. Desse modo, o professor precisa “arregaçar as mangas” e 
empreender esforços no intuito de promover uma aprendizagem mais e mais 
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significativa, porque fundada na bagagem com que o aluno adentra na sala de aula, 
porque compromissada com seu preparo para a vida e para o exercício da 
cidadania. 

 
Mapa conceitual: estratégia de ensino/ aprendizagem 
Aprender para a vida. Aprender para valer-se do aprendido na 

transformação da própria realidade. Aprender significativamente – tarefa complexa e 
multifacetada que tem encontrado dificuldade para assumir textura de realidade em 
inúmeras salas de aula. A teoria é árdua e apossar-se dela é trabalhoso. Todavia, 
uma ferramenta facilitadora para a sua vivência por professores e alunos foi 
desenvolvida por Novak (Faria, 1989; Moreira; Buchweitz, 1993; Ontoria et al., 2005; 
Moreira, 2006): os mapas conceituais, compreendidos como  

 
...diagramas hierárquicos que indicam relações entre conceitos. Mais 
especificamente, podem ser interpretados como diagramas hierárquicos 
que procuram refletir a organização conceitual de uma disciplina ou parte 
dela. (Moreira, 2006, p. 45-46) 

 
Fundamentados na teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel, 

os mapas conceituais são considerados instrumental importante para organizar e 
representar o conhecimento, pois evidenciam – por meio de proposições, ou 
enunciações elucidativas – as conexões estabelecidas entre ideias-chave (Novak, 
2008). 

Nos mapas, os conceitos são apresentados no interior de “caixas” ou 
alguma forma geométrica, enquanto as relações entre eles são especificadas por 
linhas às quais são agregadas palavras ou frases explicativas (Figura 1), que 
procuram aclarar relações proposicionais significativas. Em consequência, para 
serem representados, carecem de três elementos: conceito, proposição e 
“palavra(s) de enlace” (Amoretti; Tarouco, 2000; Ontoria et al., 2005; Moreira, 2006; 
Almeida, 2007). 
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Conceitos são representações de um objeto pelo pensamento, relativamente 
às suas características gerais, sendo expressos por palavras que os descrevem e 
particularizam (Novak, 1988). Eles podem se referir a acontecimentos, 
compreendidos como algo ocorrido e passível de comprovação, ou a objetos, 
entendidos como elementos existentes e que permitem observação. Ainda, os 
conceitos podem ser considerados – consoante a perspectiva do indivíduo – como 
“as imagens mentais que provocam em nós as palavras ou signos com os quais 
expressamos regularidades” (Ontoria, de Luque; Gómez, 2006, p. 44 – destaque 
dos autores). 

[...] A(s) palavra(s) de enlace ou de ligação – os descritores –, por sua vez, 
une(m) os conceitos, evidenciando a tipologia da vinculação existente entre eles 
(Sakaguti, 2004; Menegolla, 2006; Moreira, 2006). Estas não podem ser quaisquer 
palavras, porque cumprem a missão de elucidar o tipo de relação existente entre os 
conceitos que unem, visto almejarem conferir legibilidade ascendente, descendente 
e horizontal ao mapa. 

[...] Nos mapas, os conceitos mais amplos são apresentados na sua parte 
superior. O grau de especificidade vai sendo apurado conforme se encaminha rumo 
à parte inferior, que abarca os conceitos menos inclusivos (Figura 1), conferindo 
formato e visibilidade à diferenciação progressiva. Todavia, a leitura do mapa não 
pode se processar somente no sentido descendente, mas também no ascendente, 
bem como horizontalmente – quando os mapas são bidimensionais –, propiciando a 
exploração de relações entre os conceitos (Costamagna, 2001; Moreira, 2006). 

[...] Na qualidade de estratégia de ensino/ aprendizagem, os mapas 
conceituais apresentam particularidades relevantes: (a) reduzem as preocupações 
referentes ao ensinar em face do compromisso com a promoção de condições e 
oportunidades para os alunos aprenderem; (b) possibilitam o rompimento com a 
“pedagogia magistral” (Perrenoud, 1999, p. 58) e a assunção de uma pedagogia 
disposta a respeitar a lógica do educando e favorecer o desenvolvimento de sua 
autonomia; (c) predispõem para o trabalho coletivo e colaborativo, no correr 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 as oportunidades de os 
estudantes se valerem de recursos pessoais favoráveis para refletirem e 
compreenderem seus percursos de aprendizagem; (g) auxiliam a consecução de 
uma aprendizagem autorregulada. 

A avaliação formativa compromete-se com a aprendizagem, pois se 
empenha com a progressão dos educandos no domínio dos conhecimentos e dos 
procedimentos necessários à sua apropriação. Para Hadji (2001), “a avaliação deve 
estar a serviço das aprendizagens o máximo possível” (p. 15), subordinando e 
condicionando a prática avaliativa à condição de auxiliar da ação de aprender. Para 
Álvarez Méndez (2002), a avaliação também precisa “ser entendida como atividade 
crítica de aprendizagem”, uma vez possibilite ao professor e ao aluno aprenderem. 
Desse modo: 
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O professor aprende para conhecer e para melhorar a prática docente em 
sua complexidade, bem como para colaborar na aprendizagem do aluno 
[...]. O aluno aprende sobre e a partir da própria avaliação e da correção, da 
informação contrastada que o professor oferece-lhe, que será sempre 
crítica e argumentada, nunca desqualificadora, nem punitiva. (p. 14) 

 

Assim, alguns aspectos evidenciam-se quando o assunto é avaliação 
formativa: diversidade e relevância das informações coletadas, apreciação 
qualitativa destas no intuito de desvelar as razões subjacentes aos erros constados 
– a enunciarem as dificuldades de aprendizagem a serem enfrentadas pelos alunos. 
Ainda, é fundamental – para que o compromisso formativo não se restrinja à 
intensão – a consecução de um ensino pautado em variabilidade didática 
(Perrenoud, 2000; 2001) e de uma aprendizagem vinculada à resolução de tarefas 
complexas (Scallon, 2000; Pozo; Angón, 1998; Hadji, 2001). 

Importa destacar, também, que informações são produzidas pela 
implementação de instrumentos diversos, dentre os quais se situa o mapa 
conceitual. Todavia, elas demandam interpretação e reflexão, para se configurarem 
indicadores a balizarem o trabalho do professor na regulação do ensino e/ou do 
aluno na autorregulação da aprendizagem. 

Avaliar como exercício de aprendizagem (de professores e alunos) requer a 
proposição de situações únicas, desafiadoras, favoráveis à efetivação do ensino – 
qualificativos sob os quais se adequam os mapas conceituais compreendidos como 
estratégia de ensino. Ainda, suscita, por parte do educando, o 
engajamento/envolvimento para enfrentar e resolver tarefas diversas e que, 
preferencialmente, exijam conhecimentos e habilidades variadas e favoreçam 
respostas autônomas e diferenciadas – características relacionadas aos mapas 
conceituais, compreendidos como estratégia de aprendizagem. Destarte, os mapas 
conceituais cumprem “tripla função”: favorecem o ensino, otimizam a aprendizagem, 
avaliam o ensino e a aprendizagem. 

 
Mapa conceitual: ferramenta avaliativa 
Utilizados como instrumento avaliativo, os mapas conceituais concentram-se 

na obtenção de informações acerca da estruturação edificada pelo educando para 
um conjunto de conceitos. Assim, importa determinar os conceitos apropriados e as 
relações estabelecidas entre eles, interessa precisar como “ele estrutura, 
hierarquiza, diferencia, relaciona, discrimina e integra conceitos de uma determinada 
unidade de estudo, tópico, disciplina etc”. (Moreira; Buchweitz, 1993, p. 43) 

Cada um dos mapas organizados pelo aluno – ou grupo de alunos – oferece 
evidências sobre o conteúdo e a forma da aprendizagem processada por ele(s). Os 
mapas não são importantes na promoção da aprendizagem significativa por estarem 
corretos ou errados, mas por estarem constantemente sendo alterados em 
consonância com as recomposições processadas na estrutura cognitiva do 
educando. A cada novo olhar, o mapa sofre alterações, conferindo dinamicidade e 
progressividade ao ensino e à aprendizagem. 
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Ao favorecer a identificação dos conhecimentos apropriados pelo aluno, os 
mapas conceituais orientam as ações e intervenções docentes no aperfeiçoamento 
do ensino e ampliação da aprendizagem. Por isso, antes de tudo,  

 
[...] a análise dos mapas é essencialmente qualitativa. O professor, ao 
invés de preocupar-se em atribuir um escore ao mapa traçado pelo aluno, 
deve procurar interpretar a informação dada pelo aluno no mapa a fim de 
obter evidências de aprendizagem significativa. (Moreira, 2006, p. 8). 

 

Avaliar formativamente é comprometer-se com o encaminhamento do 
estudante para percursos que lhe permitam avançar em termos de compreensão 
dos novos conceitos, aperfeiçoamento dos conceitos prévios e superação de 
dificuldades de aprendizagem, justamente porque seu exercício leva o professor a 

 
[...] observar mais metodicamente os alunos, a compreender melhor seus 
funcionamentos, de modo a ajustar de maneira mais sistemática e 
individualizada suas intervenções pedagógicas e as situações didáticas 
que propõe, tudo isso na expectativa de otimizar as aprendizagens. 
(Perrenoud, 1999, p. 89) 

 

[...] Os mapas conceituais utilizados na qualidade de ferramenta avaliativa e 
observando os propósitos formativos apresentam como características: (a) 
promover feedbacks frequentes e de alta qualidade que ativam os processos 
cognitivos e metacognitivos dos educandos; (b) possibilitar a regulação do ensino e 
a consequente promoção de variabilidade didática; (c) situar o erro como etapa do 
processo de aprendizagem, rompendo com a dicotomia saber/não saber e 
favorecendo a edificação de pontes entre o que se considera importante ensinar e o 
que é possível aprender; (d) ampliar o envolvimento do educando com a gestão de 
seus percursos de aprendizagem, melhorando sua autoestima e ampliando sua 
motivação; e, (e) favorecer a autorregulação da aprendizagem, gerando condições 
para os alunos se responsabilizarem progressivamente pelas suas aprendizagens. 

Os mapas conceituais, empreendidos na qualidade de ferramenta avaliativa, 
não pretendem medir um objeto, nem meramente permitir o contemplar passivo de 
uma situação. Eles, confundindo-se com estratégias de aprendizagem, aclaram 
como as expectativas estão se consubstanciando em aprendizagem e, então, 
responsabilizam professores e alunos na gestão de seus progressos – um, na 
condução do ensino, o outro, na elaboração e efetivação de estratégias de 
autorregulação. 

 

 

 

 

 

 


