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Na verdade , é quase um milagre que os métodos modernos de instrução não 

tenham exterminado completamente a sagrada sede de saber, pois essa planta frágil da 

curiosidade científica necessita, além de estímulo, especialmente de liberdade; sem ela , 

fenece e morre. É um grave erro supor que a satisfação de observar e pesquisar pode ser 

promovida por meio da coerção e da noção do dever. Muito ao contrário, acredito que 

seria possível eliminar por completo a voracidade de um animal predatório obrigando-o, 

à força, a se alimentar continuamente, mesmo quando não tem fome, especialmente se o 

alimento usado para a coerção for escolhido para isso.  

 

 

Albert Einstein  

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

A proposta deste trabalho é examinar a viabilidade de utilização de mapas conceituais 

como instrumento de avaliação num curso de física de ensino médio. Estudantes da 1a e 

2a séries do ensino médio de uma escola da rede particular de Belo Horizonte receberam 

um treinamento de 50 minutos sobre mapas conceituais e, em seguida, foram 

submetidos, num intervalo de tempo de um mês, a duas avaliações que solicitavam a 

elaboração de um mapa conceitual, a partir de uma lista com dez conceitos de física 

relacionados com o conteúdo que eles estavam estudando. Os mapas elaborados pelos 

estudantes foram corrigidos através de três critérios diferentes de pontuação. 

Analisamos a correlação entre esses três critérios e entre eles e os resultados de um teste 

de múltipla escolha, a fim de coletarmos evidências sobre a validade desses critérios.  

Essa análise nos permitiu definir o critério mais viável para utilização em situações de 

sala de aula. Por fim, analisamos a fidedignidade dos resultados obtidos a partir desse 

critério mais viável, através da correlação entre as notas dos estudantes nas duas 

atividades de avaliação com mapas conceituais. Os resultados encontrados sinalizam 

que os mapas conceituais representam uma alternativa viável  para a avaliação da 

organização do conhecimento dos estudantes em situações de sala de aula, pois, desde o 

treinamento dos estudantes até à correção dos mapas, os recursos necessários à sua 

implementação são compatíveis e até mais simples do que os recursos empregados nas 

avaliações tradicionais. 

 

 

 



A STUDY OF APPLICATION VIABILITY IN A HIGH SCHOOL PHYSICS 

COURSE 

 

The aim of this paper was to analyze the application viability of concept maps in a High 

School Physics Course. Some high school students that attend to a certain private school 

in Belo Horizonte had taken a fifty-minute-concept map training and then they were 

supposed to take two tests every other month. These tests implied that they had to figure 

out a concept map from a list of ten Physics conceptions related to subjects learned by 

them. Those maps that were figured out by the students were corrected through three 

different criterions of grading. 

We analyzed the relation among these three criterions and them. And also, some of the 

scores gotten in a multiple-choice test in order to have proofs about these criterions 

validity.  

This analysis allowed us to define the most viable criterion to be applied in the 

classroom environment. Finally, we evaluated the reliability of those scores gotten from 

the most viable one through a correlation between students´scores in both tests and the 

concept maps. Results found pointed out that concept maps represent a viable 

alternative that should be used in order to evaluate students´ knowledge organization in 

classroom situations.  It was utterly clarified from the students training to the correction 

of maps. Moreover, its necessary implementation resources were more compatible and 

simpler than those ones used in traditional tests. 
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INTRODUÇÃO  
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A avaliação da aprendizagem costuma ser uma das atividades mais 

desagradáveis e desgastantes para professores e alunos. É muitas vezes fonte de tensões 

que lesam a relação professor-aluno, comprometem a aprendizagem e, no caso da 

Física, despertam o ódio duradouro por essa matéria. 

A busca por formas alternativas de avaliação, sobretudo que conduzam a um 

processo formativo, tem alimentado o fôlego de muitos pesquisadores em educação. 

Porém, os resultados dos últimos anos de pesquisas em avaliação da aprendizagem 

parecem não alcançar as salas de aula. Muitos professores continuam adotando na 

avaliação de seus alunos os mesmos métodos empíricos que foram utilizados com eles; 

limitam-se a repetir os mesmos procedimentos nascidos antes dos progressos dos 

últimos anos sobre o ensino e a aprendizagem. Mesmo aqueles professores que buscam 

formas diferenciadas de avaliação, em geral o fazem não com o intuito de contemplarem 

outras dimensões do conteúdo conceitual, mas, sim, como modo de produzirem um 

incremento na nota dos alunos. 

Não podemos culpar os professores por esse quadro que se apresenta. A má 

remuneração normalmente os força a lecionarem em mais de uma escola e, muitas 

vezes, em três turnos de trabalho. No caso da Física, há ainda o problema de redução da 

carga horária dessa disciplina na maioria das escolas, o que obriga o professor a lecionar 

para um número exagerado de turmas. Sobra, portanto, pouco tempo para o professor 

investir na avaliação da aprendizagem. Como se não bastasse, os cursos de formação de 

professores geralmente tratam pouco de avaliação e tratam com displicência a tarefa de 

verificar a aprendizagem. Tudo isso ajuda a criar o abismo que impede que os 

resultados das pesquisas recentes em avaliação cheguem às salas de aula. 

Nosso trabalho tenta diminuir esse abismo, procurando aproximar a pesquisa 

acadêmica da realidade da sala de aula. Assim, estudamos a viabilidade de utilização de 

um instrumento alternativo de avaliação em situações típicas de sala de aula. Esse 

instrumento, o mapa conceitual, é alternativo porque possibilita a verificação de 

habilidades que não são averiguadas com os instrumentos tradicionais de avaliação. 

Além disso, trata-se de um instrumento em sintonia com propostas de avaliações 

formativas.  
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De uma maneira geral, mapas conceituais são diagramas que indicam relações 

entre conceitos. Esses diagramas procuram refletir a organização conceitual de uma 

disciplina ou parte dela, de um livro, de um texto, da estrutura cognitiva de um 

indivíduo ou de qualquer outra fonte ou área do conhecimento. Portanto, se 

entendermos  a organização do conhecimento de um indivíduo, em uma certa área do 

conhecimento, como o conteúdo e a organização conceitual de suas idéias nessa área, 

mapas conceituais podem ser usados como instrumentos para avaliar a organização do 

conhecimento dos estudantes.  

Em nosso estudo preocupamo-nos em verificar se é possível ensinar os alunos a 

construírem mapas conceituais e quais são os recursos necessários para isso. 

Preocupamo-nos com a correção dos mapas conceituais, analisando possíveis critérios a 

serem utilizados na correção. Preocupamo-nos com a praticidade, com a validade e com 

a fidedignidade desses critérios de correção. Enfim, procuramos evidências que 

sinalizassem a viabilidade dos mapas conceituais como instrumento de avaliação. 

Conseqüentemente, nossos resultados podem servir para encorajar professores a 

adotarem novas estratégias de avaliações, diferentes daquelas a que eles foram 

submetidos quando eram alunos. Não pretendemos ditar regras sobre como os 

professores devem avaliar o conhecimento dos estudantes, mas sinalizar um caminho 

possível para mudança do atual quadro em que se encontra a avaliação da aprendizagem 

em sala de aula.    

Para realizarmos esta pesquisa, estudantes da 1a e 2a séries do ensino médio de 

uma escola da rede particular de Belo Horizonte receberam um treinamento de 50 

minutos sobre mapas conceituais e, em seguida, foram submetidos, em um intervalo de 

tempo de um mês, a duas avaliações que solicitavam a elaboração de um mapa 

conceitual, a partir de uma lista com dez conceitos de física relacionados com o 

conteúdo que eles estavam estudando. Os mapas elaborados pelos estudantes foram 

corrigidos através de três critérios diferentes de pontuação. Analisamos a correlação 

entre esses três critérios e entre eles e os resultados de um teste de múltipla escolha, a 

fim de coletarmos evidências sobre a validade desses critérios.  Essa análise nos 

permitiu definir o critério mais viável para utilização em situações de sala de aula. Por 

fim, analisamos a fidedignidade dos resultados obtidos a partir desse critério mais 

viável, através da correlação entre as notas dos estudantes nas duas atividades de 

avaliação com mapas conceituais. 
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Nesta dissertação procuramos apresentar evidências teóricas e empíricas sobre o 

potencial dos mapas conceituais como instrumento de avaliação. 

Para identificar o que vem sendo pesquisado sobre o uso de mapas conceituais 

no ensino de ciências, especialmente na avaliação da aprendizagem, apresentamos no 

próximo capítulo uma revisão bibliográfica que abrange, praticamente, os últimos dez 

anos de pesquisas. 

No capítulo seguinte apresentamos o referencial teórico que dá suporte aos  

nossos resultados. Iniciamos descrevendo detalhadamente o que são mapas conceituais 

e quais são as suas possibilidades de utilização. Essa descrição é complementada pela 

apresentação das teorias de aprendizagem que fundamentam os mapas conceituais. No 

final do capítulo apresentamos, também, algumas contribuições da psicologia cognitiva 

sobre as diferenças entre novatos e especialistas, no que se refere à organização do 

conhecimento. 

O quarto capítulo ocupa-se da descrição da pesquisa. Nele apresentamos os 

fatores que motivaram nosso estudo, as questões que procuramos responder com essa 

pesquisa, as justificativas que mostram sua importância para a educação e, 

especialmente, para o ensino de ciências; e uma breve descrição da metodologia 

utilizada. 

As atividades de treinamento dos alunos e os resultados alcançados nesse 

treinamento são descritos no quinto capítulo.  

O sexto capítulo destina-se à descrição dos procedimentos de coleta e análise de 

dados. Nele descrevemos as atividades de avaliação aplicadas aos alunos, os três 

critérios de correção usados na análise dos mapas por eles elaborados, as justificativas 

da escolha desses critérios e os instrumentos usados na análise dos resultados. No final 

do capítulo apresentamos os resultados que nos permitiram concluir qual , entre os três 

critérios, é o mais viável para utilização em sala de aula. 

Finalmente, no sétimo capítulo concluímos nosso estudo verificando a 

fidedignidade do critério de correção mais viável, definido no capítulo anterior. Nesse 

capítulo definimos o que se entende por fidedignidade e como ela foi verificada neste 

trabalho e apresentamos os resultados da análise dessa fidedignidade. 
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Finalizando este trabalho, apresentamos algumas conclusões que sinalizam que 

os mapas conceituais representam uma alternativa viável para a avaliação da 

organização do conhecimento dos estudantes em situações de sala de aula, pois, desde o 

treinamento dos estudantes até à correção dos mapas, os recursos necessários à sua 

implementação são compatíveis e até mais simples do que os recursos empregados nas 

avaliações tradicionais. Aproveitamos também para avaliar possibilidades de 

desdobramento que esta dissertação permite. 
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2.1 – INTRODUÇÃO 

Esta revisão bibliográfica tem a ousadia de tentar cumprir uma dupla função: 

descrever o que se tem pesquisado sobre o uso de mapas conceituais no ensino de 

ciências e como a questão do uso de mapas conceituais na avaliação vem sendo 

pesquisada, especialmente do ponto de vista metodológico. 

Para fazer esta revisão consultamos as seguintes revistas, nos períodos 

indicados: Research in Science & Technological Education (1995 a 1998); Research in 

Science Education (1995 a 1998); International Journal of Science Education (1987 a 

2002); Instructional Science (1995 a 1998); Evaluation and Research in Education 

(1995 a 1998); Learning and Instruction (1995 a 1999); Journal of Science Teacher 

Education (1995 a 1998); School Science Review (1995 a 1998); Science & Education 

(1995 a 1998); Studies in Science Education (1995 a 1998); Caderno Catarinense de 

Ensino de Física (1984 a 2002); Investigações em Ensino de Ciências (1996 a 2002) e 

Revista Brasileira de Ensino de Física (1996 a 2002).   

Alguns exemplares de outras revistas, artigos publicados em livros e trabalhos 

publicados em atas de encontros educacionais, todos referidos no final desta dissertação, 

também foram aproveitados por se enquadrarem no tema pesquisado. 

A consulta aos periódicos obedeceu à seguinte ordem: Título – Resumo – 

Leitura do texto. Quando o título sugeriu interesse para o trabalho, foi realizada a leitura 

do resumo e, nos casos em que essa leitura indicou a pertinência do artigo ao propósito 

desta revisão bibliográfica, foi feita a leitura do texto. Temos consciência de que com 

esse procedimento provavelmente deixamos de fora dessa revisão alguns trabalhos,  já 

que nem sempre os autores intitulam seus trabalhos da maneira mais descritiva possível.  

Apesar de não termos feito um levantamento completo da literatura, acreditamos 

ter realizado um trabalho extenso, cobrindo praticamente os últimos 10 anos, 

pesquisando várias das principais revistas internacionais de ensino de Ciências a que 

tínhamos acesso. 
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2.2 – OS ARTIGOS  

Foram encontrados 18 artigos que abordam o uso de mapas conceituais no 

ensino de ciências. Desses 18 artigos, apenas 03 estão em Língua Portuguesa, o que 

mostra uma grande carência de estudos dessa natureza no Brasil1. Os principais 

trabalhos sobre mapas conceituais desenvolvidos em nosso país são os de autoria de 

Marco Antônio Moreira (Moreira, 1980; Moreira e Rosa, 1986) que foram realizados 

nos anos 80. 

Os artigos encontrados podem ser classificados  basicamente em duas 

categorias: a) aqueles que investigam/propõem o uso de mapas conceituais como 

ferramentas para melhorar a aprendizagem de ciências (foram encontrados 09 artigos 

nessa categoria) e b) aqueles que investigam o uso de mapas conceituais como 

instrumento de avaliação (09 artigos compõem essa categoria).  

Esses artigos estão condensados na tabela 1 em termos de autores, objetivos e 

principais resultados. Os nove primeiros artigos da tabela pertencem à  primeira 

categoria descrita acima e os artigos seguintes à segunda.  

 

2.3 – AS REGULARIDADES 

Todos os artigos encontrados apresentam uma noção geral sobre o que são 

mapas conceituais e quais são suas possíveis aplicações. Os autores são unânimes 

quanto à possibilidade de utilização dos mapas tanto como recurso instrucional quanto 

como instrumento de avaliação. Entretanto, de acordo com Shavelson et al (1994), os 

mapas conceituais são mais freqüentemente utilizados como recurso instrucional do que 

como instrumento de avaliação. Essa tendência, no entanto, parece estar mudando. 

Desde 1996 percebe-se um equilíbrio em relação ao número de trabalhos que enfocam o 

uso de mapas conceituais como recurso instrucional e aqueles que investigam o seu uso 

como instrumento de avaliação. 

                                                           
1 Entre 1987 e 2001, apenas duas dissertações de mestrado na área de ensino de ciências abordaram o uso 
de mapas conceituais, segundo dados do Portal Capes.  
 



 9 

Todos os artigos também concordam com a idéia de que mapas conceituais 

possibilitam entender como os estudantes organizam os conceitos em suas mentes. Os 

mapas funcionam como “janelas” que permitem identificar a compreensão de conceitos 

científicos dos estudantes, uma vez que eles explicitam as relações existentes entre os 

conceitos.  

Alguns autores (Castiñeiras et al, 1996; Gangoso,1997) afirmam 

categoricamente que os estudantes se familiarizam rapidamente com as técnicas de 

construção de mapas conceituais. Essa é uma característica que também pode ser 

inferida dos outros trabalhos analisados. Em geral os estudantes que participaram das 

várias pesquisas relatadas não tinham nenhuma experiência prévia com mapas 

conceituais e, no entanto, após um breve treinamento, eles já conseguiam construir seus 

mapas conceituais. Klein et al (2002), por exemplo, relatam que o tempo requerido para 

o treinamento dos estudantes foi de cerca de 10 minutos, já McClure et al (1999) 

submeteram os estudantes a um treinamento de 90 minutos. Esses dados sugerem que 

realmente os estudantes parecem aprender rapidamente as técnicas de construção de 

mapas. 

Outro elemento interessante a ser extraído dessa revisão bibliográfica é a grande 

variedade de técnicas de construção de mapas conceituais existentes. Shavelson et al 

(1994) identificaram nada mais nada menos do que 128 variações possíveis. Entre essas 

possíveis técnicas, as mais freqüentemente utilizadas são aquelas que se preocupam com 

a organização hierárquica dos conceitos; aquelas que fornecem o esqueleto (estrutura) 

do mapa; aquelas que fornecem os mapas com alguns nós (local onde deve ser inserido 

um conceito) e/ou algumas linhas de ligação em branco para serem preenchidas pelos 

estudantes; e aquelas em que alguns conceitos são fornecidos e o estudante é livre para 

elaborar o mapa. Da mesma forma, os métodos de pontuação dos mapas também são 

bastante diversificados. Alguns métodos enfatizam a estrutura do mapa e os seus 

componentes, outros dão maior ênfase à validade e exatidão das proposições e existem 

aqueles que conjugam a estrutura do mapa e a validade das proposições. Mais 

recentemente, os métodos de pontuação têm mostrado a tendência de utilizarem mapas 

de referência elaborados por um especialista em comparação com os mapas dos 

estudantes. Esses mapas de referência podem ser elaborados por um especialista 

reconhecido, por um professor experiente ou ainda por um grupo de especialistas ou de 

professores de uma determinada área. É importante notar que a escolha de um 
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determinado método de pontuação está intimamente relacionada ao tipo de técnica de 

elaboração do mapa empregada. 

No domínio conceitual, todos os trabalhos associam os mapas conceituais à 

teoria da aprendizagem significativa de Ausubel (Ausubel, Novak e Hanesian, 1978). 

Entretanto, Shavelson et al (1994) também relacionam os mapas conceituais à teoria 

associacionista de Deese (1965). Ambas as teorias, no entanto, levam à mesma 

conclusão: o mapa conceitual ou o mapa cognitivo (dependendo da teoria) explicitam a 

estrutura cognitiva do estudante. A primeira teoria postula que essa estrutura é 

hierárquica. A outra, no entanto, postula que é formada por uma rede de conceitos que 

não acomoda nenhuma hierarquia. 

Em termos de metodologia de pesquisa, encontramos duas tendências principais, 

dependendo da natureza da pesquisa.  

Nas pesquisas que enfocam o uso do mapa conceitual como um recurso 

instrucional, a técnica mais usada consiste na comparação qualitativa dos alunos que 

utilizaram os mapas conceituais durante a instrução com aqueles que não utilizaram. 

Além disso, entre aqueles que utilizaram mapas conceituais, também são feitas 

comparações das qualidades desses mapas. Os elementos de comparação em geral são 

os resultados em testes convencionais (testes disserativos, teste de múltipla escolha, 

interpretação de textos) e/ou análise de verbalizações. 

Nas pesquisas que enfocam o uso dos mapas como instrumento de avaliação 

percebe-se uma grande preocupação com análises quantitativas (estatísticas). Em geral 

as pesquisas se preocupam com a verificação da validade e da fidedignidade das 

interpretações dos mapas conceituais. Para tanto, são feitas comparações entre 

diferentes métodos de pontuação, entre diferentes técnicas de construção de mapas e 

entre diferentes formas de avaliar as estruturas conceituais dos estudantes. Normalmente 

as comparações entre as várias variáveis são estabelecidas através de medidas de 

correlação. A correlação mede o grau de relação entre duas ou mais variáveis. Duas 

variáveis estão perfeitamente correlacionadas se podemos obter uma delas a partir da 

outra por meio de alguma equação.    
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Tabela 1: Trabalhos que analisam o uso de mapas conceituais no ensino de ciências 

 
 

AUTORES OBJETIVOS PRINCIPAIS RESULTADOS 
1. Moreira (1980) Propõe mapas conceituais como recurso 

instrucional para promover os princípios 
ausubelianos da “diferenciação 
progressiva” e “reconciliação 
integrativa” . 

• Apresentou-se um modelo para 
mapeamento conceitual tomando por 
base o princípio da diferenciação 
progressiva. 

• Os efeitos dos mapas conceituais na 
aprendizagem dos alunos carecem de 
maiores pesquisas. 

 
2. Moreira e Rosa     
    (1986) 

Descrevem o que são mapas 
conceituais, como construi-los e onde 
usá-los. 

• O uso de mapas conceituais pode 
contribuir para a aprendizagem de 
conceitos em Física. 

 
3. Castiñeiras et al.  
    (1996) 

Utilizam mapas conceituais para 
investigar o grau de utilização, por 
estudantes de diferentes níveis de 
escolarização, de um modelo 
microscópico da matéria na área de 
calor e temperatura.  

• Mapas conceituais podem ser facilmente 
ensinados aos estudantes, podem ser 
interpretados sem grandes dificuldades 
pelo pesquisador e podem ser 
empregados para investigar grupos de 
alunos em número equivalente ao 
número existente nas salas de aula. 

• Como instrumento de avaliação, os 
mapas conceituais têm limitações pois 
sua interpretação muitas vezes depende 
de outras fontes de informação. 

   
4. Gangoso (1997) Estuda a viabilidade de incorporação de 

mapas conceituais como estratégia para 
melhorar a estrutura cognitiva dos 
alunos e conseqüentemente o 
desempenho na resolução de problemas.   

• O mapa conceitual como estratégia 
isolada não produz mudanças no 
desempenho dos alunos na resolução de 
problemas.  

• O mapa conceitual orienta o professor na 
elaboração de materiais instrucionais 
conceitualmente mais claros. 

• Os alunos se familiarizam rapidamente 
com a técnica de construção de mapas 
conceituais. 

 
5. Oliveira e     
    Hosoume (1997) 
 

Buscam procedimentos que possibilitem 
a construção de mapas conceituais por 
professores de Física. 

• A comparação de mapas conceituais 
com mapas regionais elaborados pelos 
professores mostrou-se uma estratégia 
eficiente para despertar o interesse dos 
professores pelos mapas conceituais. 

 
6 . Sizmur e  
     Osborne (1997) 

Investigam se a elaboração de mapas 
conceituais em grupo (elaboração 
coletiva) favorece o aumento da 
compreensão de conceitos científicos.    

• Alterações elaboradas coletivamente em 
um mapa conceitual resultam, na maior 
parte das vezes, na incorporação de 
proposições cientificamente válidas. 

  
7. Czerniak e   
    Haney (1998) 

Examinam se mapas conceituais 
aumentam a aprendizagem de ciências 
físicas através da redução da ansiedade 
dos estudantes e do aumento da auto-
confiança. 
 
 

• Os resultados indicam que os mapas 
conceituais parecem reduzir a ansiedade 
sobre a aprendizagem de física e 
parecem melhorar a aprendizagem dos 
alunos. 

• A auto-confiança foi um fator que 
permaneceu estável nesse estudo. 
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8. Slotte e Lonka   
    (1999) 

Pretendem determinar os tipos de mapas 
conceituais que são construídos 
espontaneamente por estudantes numa 
situação de grande exigência e 
motivação (seleção para admissão na 
escola de medicina) e se os conceitos e 
proposições mais essenciais presentes 
nos mapas também são encontrados em 
testes tradicionais realizados pelos 
estudantes. 
Pretendem verificar também se a 
qualidade do mapa implica em um 
melhor entendimento de conceitos 
estatísticos presentes em um texto 
complexo.     

• Estudantes que elaboram mapas 
conceituais apresentam melhor 
desempenho do que aqueles que não 
utilizam nenhuma ferramenta gráfica 
enquanto lêem o texto sobre estatística. 

• A extensão e a complexidade dos mapas 
elaborados implicam num aumento da 
compreensão de conceitos científicos em 
todo o teste realizado. 

• A elaboração espontânea de mapa 
conceitual é útil quando um nível 
profundo de entendimento e grande 
aplicação são requeridos.  

9. Osmundson,  
    Chung, Herl e    
    Klein (1999) 

Examinam como mapas conceituais 
construídos via computador podem ser 
usados tanto como ferramenta 
instrucional quanto como instrumento 
de avaliação num contexto de sala de 
aula. 

• Estudantes que utilizam o software de 
construção de mapas durante algumas 
semanas adquirem uma compreensão 
mais profunda das relações entre 
conceitos científicos (sobre sistemas do 
corpo humano). 

• A pontuação dos mapas, apoiada por 
resultados de testes dissertativos, sugere 
que os mapas conceituais ajudam os 
estudantes a construírem uma 
compreensão mais interligada sobre o 
corpo humano. 

• Alterações nas pontuações dos mapas 
elaborados pelos alunos num pré-teste e 
num pós-teste demonstram que os mapas 
conceituais refletem os efeitos da 
instrução.  

 
10. Shavelson,    
      Lang 
    E Lewin (1994)   

Fazem uma revisão da literatura sobre o 
uso de mapas conceituais como 
instrumento de avaliação.  

• Existem diferentes técnicas de 
construção de mapas conceituais. 

•  Igualmente, existem diferentes métodos 
de pontuação. 

• Os diferentes métodos de pontuação não 
produzem resultados equivalentes. 

• Mapas conceituais são mais 
freqüentemente utilizados como recurso 
de instrução do que como instrumento 
formal de avaliação. 

• Poucos estudos se preocupam em 
investigar a validade e a  fidedignidade 
das informações obtidas com mapas 
conceituais. 

 
11. Liu e Hinchey  
      (1996) 

Examinam a consistência interna do 
esquema de pontuação (proposto por 
Novak e Gowin) de mapas conceituais e 
a validade preditiva do mapa conceitual 
usado como uma forma alternativa de 
avaliação.   

• Não há consistência interna no esquema 
de pontuação proposto por Novak e 

Gowin. 
• Não foi encontrada correlação 

significativa entre a pontuação dos 
alunos através dos mapas e através de 
formas convencionais de avaliação. 

• Discute-se a necessidade de pesquisar 
novos esquemas de pontuação caso se 
pretenda utilizar mapas como recurso 
alternativo de avaliação. 
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12. Wilson (1996) Examina as relações entre as estruturas 
conceituais dos estudantes presentes 
num mapa conceitual sobre equilíbrio 
químico e os resultados obtidos por 
outras formas de avaliação. 

• As propriedades estruturais da 
organização do conhecimento na 
memória  podem influenciar o acesso ao 
conhecimento em atividades cognitivas. 

• Mapas conceituais podem revelar 
informações qualitativas sobre a 
estrutura e organização do conhecimento 
do indivíduo. 

• Os diferentes níveis de aprendizagem 
dos estudantes (num curso secundário de 
química) não são independentes das 
diferenças encontradas na estrutura dos 
seus mapas conceituais sobre equilíbrio 
químico.  

 
13. Talsma (1997) Faz uma revisão da literatura sobre 

formas alternativas de avaliação da 
“compreensão” dos estudantes em 
ciências. 

• Mapas conceituais são apresentados 
como uma forma alternativa de 
avaliação, uma vez que são capazes de 
fornecer informações melhores sobre o 
conhecimento  dos estudantes do que as 
que são fornecidas com testes 
convencionais.  

  
14. Ruiz-Primo,  
      Schultz, Li e  
      Shavelson  
      (1998) 

Comparam duas técnicas de construção 
de mapas conceituais: uma mais dirigida 
(do tipo complete lacunas) e outra 
menos dirigida (construir um mapa a 
partir de alguns conceitos fornecidos). 
Examinaram  (a) se a pontuação dos 
mapas do tipo “complete as lacunas” era 
sensível às alterações dos conceitos 
fornecidos ou das linhas de ligação entre 
os conceitos; (b) se as duas formas de 
preencher as lacunas (conceitos ou 
palavras de ligação) eram equivalentes; 
(c) se as duas técnicas de construção de 
mapas fornecem informações 
equivalentes sobre a estrutura de 
conhecimento dos estudantes. 

• As duas técnicas de construção de mapas 
fornecem resultados diferentes sobre a 
estrutura de conhecimento dos 
estudantes. 

• Atividades menos dirigidas, como 
construir um mapa a partir de alguns 
conceitos fornecidos, refletem melhor as 
diferenças entre as estruturas de 
conhecimento dos estudantes. 

• A relação entre a pontuação de um teste 
de múltipla escolha e a pontuação de 
ambas as técnicas de construção de 
mapas confirmou que elas não são 
equivalentes. 

• A proporção entre as proposições 
corretas no mapa do estudante com o 
número total de proposições possíveis 
num mapa de referência (elaborado por 
um professor) é o indicador mais 
eficiente para pontuar mapas menos 
dirigidos. 

 
15. Ruiz-Primo,  
      Schultz, Li e  
      Shavelson    
      (1999) 

Avaliam a validade das interpretações 
extraídas de três técnicas diferentes de 
construção de mapas conceituais. O 
estudo consistiu da análise das 
verbalizações de estudantes com 
diferentes desempenhos na elaboração 
de mapas e da comparação do grau de 
direcionamento das atividades 
propostas, das características das 
verbalizações e dos pontos obtidos 
através das três técnicas.  

• A inferência sobre as atividades 
cognitivas dos estudantes através das 
três técnicas é diferente e é 
correspondente ao grau de 
direcionamento das atividades. 
Atividades mais livres (menos 
direcionadas) oferecem mais 
oportunidades para o estudante refletir 
sobre a sua compreensão conceitual. 

• Tarefa do tipo “construa o mapa”(menos 
direcionada) apresenta resultado mais 
congruente em termos de grau de 
direcionamento, de inferência da 
atividade cognitiva e da pontuação 
obtida.  
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16. McClure, Sonak  
      e Suen (1999) 

Avaliam a viabilidade do uso de mapas 
conceituais como instrumento de 
avaliação. Preocupam-se com as 
seguintes questões: a) A fidedignidade 
de um mapa conceitual depende do 
método de pontuação usado? ; b) 
Avaliações com mapas conceituais 
fornecem informações válidas sobre o 
conhecimento dos estudantes? c) Do 
ponto de vista prático, mapas 
conceituais podem ser aplicados como 
instrumento de avaliação em sala de 
aula? 

• O método de pontuação que considera 
separadamente as proposições 
representadas no mapa foi o que 
apresentou maior fidedignidade (entre os 
seis métodos avaliados). 

• Correlações entre as pontuações dos 
mapas e a medida da sua similaridade 
com um mapa de referência, forneceram 
evidências para a validade de cinco dos 
seis métodos avaliados. 

• O tempo necessário para treinamento, 
produção e correção dos mapas revelou-
se compatível com a adoção de mapas 
em situações de sala de aula. 

 
17. Stoddart,  
      Abrams, Gasper  
      e Canaday  
     (2000) 

Descrevem um método para usar mapas 
conceituais como instrumento de 
avaliação (esse método foi desenvolvido 
pelos autores). A pesquisa inclui teste de 
fidedignidade e validade do método. 

• A partir dos resultados da fidedignidade, 
da coerência e dos testes de validade, os 
autores perceberam que o método 
proposto é capaz de extrair componentes 
importantes da aprendizagem dos alunos 
de maneira prática, confiável e válida. 

• Os autores apontam que futuros 
trabalhos sobre o método utilizado 
devem preocupar-se com testes de 
fidedignidade e validade do método sob 
condições típicas de ensino.  

 
18. Klein, Chung,  
      Osmundson e  
      Herl  (2002) 

Examinam a validade dos mapas 
conceituais como instrumento de 
avaliação. Os autores propõem um 
modelo para elaboração de tarefas com 
mapas conceituais, descrevem um 
método de pontuação para avaliar o 
desempenho dos estudantes, incluindo a 
discussão da fidedignidade e a relação 
com outros métodos de pontuação, e 
apresentam resultados da análise 
estatística do método descrito.  

• Os autores encontraram uma grande 
correlação entre os três métodos de 
pontuação investigados, sendo que o 

método de pontuação proposto 
inicialmente por eles apresenta a 
simplicidade de aplicação como 

vantagem. 
• Mapas conceituais são sensíveis às 

diferenças de níveis de competência dos 
estudantes. 

• Mapas conceituais apresentam uma 
maior correlação com testes dissertativos 
do que com teste de múltipla escolha. 

• Avaliações com mapas conceituais 
oferecem aos estudantes a oportunidade 
de mostrarem o que eles sabem de uma 
nova maneira. 
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3.1 – INTRODUÇÃO 

Os mapas conceituais têm sua fundamentação na teoria da aprendizagem 

significativa de Ausubel (Ausubel, Novak e Hanesian, 1978) e na teoria da memória 

associacionista de Deese (1965). Eles estão diretamente relacionados com princípios 

teóricos como o conjunto de conhecimentos prévios, subsunçores2, diferenciação 

progressiva, reconciliação integrativa e rede cognitiva. Para entendermos esses 

princípios teóricos analisaremos, neste capítulo, a teoria de Ausubel e a teoria de Deese. 

Para prepararmos essas análises, escolhemos textos abrangentes e sérios o suficiente 

para darmos uma melhor idéia da relação entre os mapas conceituais e as respectivas 

teorias. 

A análise da teoria de Ausubel baseou-se em dois artigos de Marco Antônio 

Moreira (Moreira 1980 e 1986) e na interpretação da teoria ausubeliana apresentada por 

Novak (Novak, 1977, 1981) em seu livro: Uma Teoria da Educação. A síntese da teoria 

de Deese foi preparada a partir do artigo de Shalveson, Lang e Lewin (1994). 

Iniciamos o capítulo definindo o que são os mapas conceituais, como são 

construídos e quais são suas principais aplicações. Em seguida apresentamos uma 

descrição sucinta da teoria de Ausubel e da teoria de Deese e encerramos com a 

apresentação de algumas contribuições da psicologia cognitiva sobre as diferenças entre 

especialista e novatos no que se refere à organização do conhecimento. 

 

3.2 – O QUE SÃO MAPAS CONCEITUAIS? 

De uma maneira geral, mapas conceituais são diagramas que indicam relações 

entre conceitos. Do ponto de vista ausubeliano, eles são diagramas de conceitos 

hierarquicamente organizados. Estes diagramas procuram refletir a organização 

conceitual de uma disciplina ou parte dela, de um livro, de um texto, da estrutura 

cognitiva de um indivíduo ou de qualquer outra fonte ou área do conhecimento. 

Os mapas conceituais podem ter uma, duas ou mais dimensões. Um mapa 

conceitual de uma dimensão será uma lista de conceitos que tende a representar o 

                                                           
2 A palavra “subsunçor” não existe em português; trata-se de uma tentativa de aportuguesar a palavra 
inglesa “subsumer”. Seria mais ou menos equivalente a facilitador ou subordinador.  
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conhecimento em uma organização vertical. O mapa unidimensional, obviamente, é o 

tipo de diagrama mais simples que se pode imaginar. Tal simplicidade resulta em uma 

visão grosseira da organização conceitual de uma fonte de conhecimento. A 

hierarquização dar-se-á de tal forma que no topo da lista localizar-se-á o conceito de 

maior generalidade ou abstração. Essa generalidade diminuirá à medida que 

“descermos” pela lista até chegarmos aos conceitos mais concretos (que poderão ser 

exemplos) localizados ao seu final. Mapas conceituais bidimensionais, por outro lado, 

valem-se não só da dimensão vertical mas também da horizontal e, portanto, permitem 

uma representação mais completa das relações entre os conceitos. Nesse tipo de 

representação, aqueles conceitos considerados com o mesmo nível de abstração 

localizam-se na horizontal, permitindo explicar melhor as relações entre eles. 

Logicamente, mapas conceituais de três dimensões permitirão uma representação ainda 

melhor, uma vez que seria possível levar em conta outros fatores que afetam a estrutura 

conceitual. Entretanto, mapas conceituais bidimensionais são mais simples e mais 

familiares. Além disso, mapas com mais de três dimensões são abstrações matemáticas 

de pouca utilidade para fins educacionais, não são representações concretas de 

estruturas conceituais. Portanto, as possíveis vantagens dos mapas conceituais com mais 

de duas dimensões se vêem comprometidas pela dificuldade do traçado, principalmente 

se se pretende utilizá-los com estudantes do ensino médio. Portanto, mapas 

bidimensionais fornecem uma representação menos elementar das estruturas conceituais 

que os mapas unidimensionais e são menos complexos que aqueles com três ou mais 

dimensões. Essas são as razões principais da preferência do modelo bidimensional. 

Assim sendo, nesta pesquisa os mapas conceituais devem ser entendidos como 

diagramas bidimensionais que procuram mostrar conceitos hierarquicamente 

organizados e as relações entre esses conceitos através de proposições. Uma proposição 

é definida como dois conceitos ligados por uma seta rotulada indicando a relação entre 

eles. 

Na figura 1 apresentamos um exemplo de mapa conceitual na área de 

Termodinâmica que foi elaborado por um especialista (físico) com base na idéia de 

diferenciação conceitual progressiva, isto é, os conceitos mais gerais e mais inclusivos 

da disciplina são apresentados no topo da hierarquia e os mais específicos, menos 

inclusivos, estão na base. 
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Figura 1: Exemplo de um mapa conceitual elaborado por um especialista. 

 

É importante notar que as hierarquias conceituais (que podem ser estabelecidas 

em termos de importância, de abrangência e de generalidade) são desejáveis em um 

mapa conceitual porém não são indispensáveis, visto que, mesmo entre especialistas em 

uma área de conhecimento, existem diferenças de compreensão e interpretação das 

relações entre os conceitos  básicos dessa área.     

Quando se pretende utilizar os mapas conceituais com estudantes, pode-se 

trabalhar com diferentes possibilidades. Uma possibilidade consiste em fornecer os 

CALOR 
(Q) 

ENERGIA INTERNA 
(U) 

TRABALHO 
(W) 

Transformação Transformação Transformação Transformação 

TEMPERATURA 
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PRESSÃO 
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VOLUME 
(V) 
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conceitos para que eles produzam o mapa. Neste caso, o estudante deve organizar esses 

conceitos fornecidos, ligando aqueles que se relacionam. Essa ligação pode ou não ser 

rotulada, isto é, o estudante pode ou não identificar o tipo de relação que existe entre os 

conceitos. 

Outra possibilidade consiste em fornecer ao estudante a estrutura (esqueleto) do 

mapa e solicitar que dentro dessa estrutura sejam encaixados os conceitos que ele julgar 

relevantes. É uma tarefa do tipo “preencha os espaços vazios” em que os conceitos (ou 

os termos relacionados com o tema proposto) podem ou não ser fornecidos. No caso de 

se fornecerem os conceitos, é interessante, também, fornecerem distratores (termos que 

não têm nenhuma relevância para o tema em questão). 

Além dessas possibilidades, pode-se ainda solicitar que o estudante produza um 

mapa conceitual sobre um determinado tema, sem que lhe seja fornecida nenhuma outra 

informação além do tema em questão. Nesse tipo de tarefa, que pode ser denominada de 

mapa aberto ou mapa livre, pode-se ou não exigir que os conceitos sejam organizados 

hierarquicamente, que as relações entre os conceitos sejam identificadas (rotuladas) e 

que os conceitos mais gerais sejam diferenciados dos mais específicos. Todas essas 

escolhas vão depender dos objetivos que se pretendem alcançar com os mapas 

conceituais. Segundo Moreira (1980) o ponto importante é que um mapa conceitual 

deve ser sempre visto como “um mapa conceitual” e não como “o mapa conceitual” de 

um dado conjunto de conceitos. 

Em geral os mapas conceituais têm sido usados como recursos instrucionais. 

Moreira (1980) destaca algumas possíveis vantagens e desvantagens do uso de mapas 

conceituais nesse sentido. Como possíveis vantagens são mencionadas: 

1. enfatizar a estrutura conceitual de uma disciplina e o papel dos sistemas 

conceituais no seu desenvolvimento; 

2. mostrar que os conceitos de uma certa disciplina diferem quanto ao grau de 

inclusividade e generalidade e apresentar esses conceitos em uma ordem hierárquica de 

inclusividade que facilite a aprendizagem e retenção dos mesmos; 

3. prover uma visão integrada do assunto e uma espécie de “listagem” daquilo 

que foi abordado nos materiais instrucionais. 
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Dentre as possíveis desvantagens, são citadas: 

1. se o mapa não tem significado para os estudantes, eles podem encará-lo 

apenas como algo a mais a ser memorizado; 

2. os mapas podem ser muito complexos ou confusos e dificultarem a 

aprendizagem e a retenção, ao invés de facilitá-las; 

3. a habilidade dos estudantes para construir suas próprias hierarquias 

conceituais pode ficar inibida em função do fato de que já recebem prontas as estruturas 

propostas pelo professor.    

Outro aspecto relativo à utilização dos mapas conceituais, em geral pouco 

explorado, é o seu potencial como instrumento de avaliação. Avaliação não só 

qualitativa, no sentido de se obter informações sobre o tipo de estrutura que o aluno vê 

para um dado conjunto de conceitos, mas, até mesmo, quantitativa, no sentido de se 

atribuir uma nota ao mapa com base em algum esquema de pontuação. Alguns autores, 

apesar de não defenderem a avaliação quantitativa de mapas conceituais, admitem que 

essa quantificação é possível (ver, por exemplo, Buchweitz & Morreira,1987). Alguns 

esquemas de pontuação, inclusive, vêm sendo utilizados em pesquisas que usam os 

mapas conceituais para examinar a compreensão conceitual dos estudantes (Osmundson 

et al , 1999 e McClure et al, 1999). 

Um possível esquema para pontuação de um mapa conceitual é a diferenciação 

de conceitos em termos de abrangência. Neste caso, pode-se usar uma escala numérica 

cujo valor mais alto corresponda a um mapa no qual os conceitos mais abrangentes 

estão bem diferenciados dos que têm um nível intermediário de abrangência e esses bem 

distinguidos  dos específicos. No outro extremo da escala fica o mapa em que não há 

diferenciação entre os conceitos em termos de abrangência. Outra possibilidade é usar 

esquemas que levem em conta o número de conceitos apresentados e suas relações 

indicadas e identificadas (Buchweitz & Morreira,1987). Um outro esquema possível 

consiste em comparar o mapa conceitual de um estudante com mapas elaborados por 

especialistas. Pode-se, ainda, criar uma escala baseada na qualidade das proposições 

apresentadas num mapa conceitual. Neste caso, atribui-se o escore máximo às 

proposições mais abstratas, que refletem uma boa compreensão científica, e o escore 

mínimo às proposições ilógicas / desapropriadas. Qualquer que seja o esquema 
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utilizado, esse esquema deve demonstrar validade, isto é, demonstrar que ele realmente 

mede aquilo que está propondo medir. 

Embora à primeira vista um mapa conceitual possa parecer um fluxograma, ele 

não é. No lugar de uma representação que se corresponde diretamente com o texto ou 

unidade e reflete a estrutura lógica do conhecimento, como um resumo, por exemplo, o 

mapa conceitual reflete a estrutura psicológica do conhecimento em questão. Nesse 

sentido o mapa conceitual é uma estratégia de estudo, não uma técnica que pode ser 

mecanicamente aprendida e utilizada. O mapa conceitual é essencialmente uma 

estratégia de metacognição. (Gangoso, 1997) 

 

3.3 – A TEORIA DE AUSUBEL: UM REFERENCIAL TEÓRICO 

David Ausubel é um psicólogo dedicado à Psicologia da Educação cujas 

contribuições ao ensino têm interessado muito aos professores de Ciências. Sua teoria é 

uma teoria cognitiva e, assim sendo, busca explicar teoricamente o processo de 

aprendizagem segundo perspectiva do cognitivismo, que procura descrever, em linhas 

gerais, o que acontece quando o ser humano se situa e organiza o seu mundo. Preocupa-

se com o processo da compreensão, transformação, armazenamento e uso da informação 

envolvida na cognição.  

A teoria de Ausubel está fundamentada na suposição de que as pessoas pensam 

com conceitos, o que revela a sua importância para a aprendizagem. Para Ausubel, a 

aquisição, por parte do aluno, de um conhecimento claro, estável e organizado é mais do 

que o principal objetivo do ensino em sala de aula, pois, uma vez adquirido, esse 

conhecimento passa a ser o principal fator a influenciar a aquisição de novos 

conhecimentos na mesma área (Buchweitz & Moreira, 1987).  

O conceito central da teoria de Ausubel é o de aprendizagem significativa. Para 

ele, aprendizagem significativa é um processo pelo qual uma nova informação 

relaciona-se com um aspecto relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo, ou 

seja, este processo envolve a interação da nova informação com uma estrutura de 

conhecimento específica, a qual Ausubel define como conceito subsunçor existente na 

estrutura cognitiva do indivíduo. O subsunçor é um conceito, uma idéia, uma 
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proposição já existente na estrutura cognitiva, capaz de servir de âncora a um novo 

conceito, idéia ou proposição de modo que o aprendiz possa atribuir significados a essa 

nova informação. Este processo de ancoragem, por sua vez, resulta em crescimento e 

modificação do subsunçor que se torna mais elaborado e mais capaz de facilitar outras 

aprendizagens significativas. (Moreira, 1986) 

Ausubel diferencia a aprendizagem significativa da memorização, que ele chama 

aprendizagem mecânica. Quando conceitos relevantes não existem na estrutura 

cognitiva de um indivíduo, novas informações têm que ser aprendidas mecanicamente. 

Na aprendizagem mecânica, a nova informação não se relaciona a conceitos já 

existentes na estrutura cognitiva e, portanto, pouca ou nenhuma interação ocorre entre a 

nova informação adquirida e aquela já armazenada. A aprendizagem mecânica é sempre 

necessária quando um indivíduo adquire informação em uma área de conhecimento não 

relacionada ao que ele já sabe, entretanto, nunca ocorre aprendizagem absolutamente 

mecânica. 

Segundo Novak (1977, 1981), é muito importante reconhecer que mecânica-

significativa é um continuum e não uma dicotomia. Nenhuma aprendizagem ocorre de 

uma maneira totalmente mecânica; o problema está no grau de significação da nova 

aprendizagem. Da mesma forma, também não se deve confundir aprendizagem por 

descoberta e aprendizagem por recepção com as aprendizagens significativa e mecânica. 

De acordo com Ausubel, na aprendizagem por recepção o que deve ser aprendido é 

apresentado em sua forma final, enquanto que na aprendizagem por descoberta o 

conteúdo principal a ser aprendido deve ser descoberto pelo aprendiz. Porém, após a 

descoberta, a aprendizagem só é significativa se o conteúdo da descoberta ligar-se a 

conceitos subsunçores relevantes já existentes na estrutura cognitiva. Em outras 

palavras, seja por recepção ou por descoberta, a aprendizagem é significativa se a nova 

informação incorpora-se de forma não arbitrária à estrutura cognitiva.  

É importante salientar que a teoria de Ausubel pressupõe a existência prévia de 

conceitos subsunçores para que a aprendizagem significativa ocorra. Esses subsunçores, 

quando não existentes na estrutura cognitiva de um indivíduo, se formam basicamente 

de duas maneiras: a partir de aprendizagem mecânica ou através de um processo 

conhecido como formação de conceitos. 
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Conforme já foi mencionado anteriormente, a aprendizagem mecânica é sempre 

necessária quando um indivíduo adquire informação em uma área de conhecimento 

totalmente nova para ele. A aprendizagem mecânica ocorre até que alguns elementos de 

conhecimento, relevantes a novas informações na mesma área, passem a existir na 

estrutura cognitiva e possam servir de subsunçores, ainda que pouco elaborados. À 

medida que a aprendizagem significativa começa a ocorrer, esses subsunçores vão 

ficando mais elaborados e mais capazes de ancorar novas informações. 

O processo conhecido como formação de conceitos ocorre com crianças 

pequenas e é um tipo de aprendizagem por descoberta que envolve formulação e 

testagem de hipóteses, assim como generalizações a partir de instâncias específicas. 

Novak (1977, 1981) ilustra o processo de formação de conceitos com o seguinte 

exemplo: 

“... através de repetidos encontros com cães, cadeiras, ou objetos 
quentes, assim rotulados por crianças mais velhas e adultos, a criança pequena, 
gradualmente, descobre os atributos criteriais que caracterizam estes conceitos, 
e seus rótulos lingüísticos. Após a criança ter adquirido um ou dois mil 
conceitos (usualmente reconhecido como o vocabulário funcional da criança) 
através da formação de conceitos, a diferenciação adicional destes e o 
desenvolvimento de novos prossegue principalmente através da assimilação de 
conceitos.” (p. 59)   

 

Portanto, ao atingir a idade escolar, a maioria das crianças já possui um conjunto 

adequado de conceitos que permite a ocorrência da aprendizagem significativa. A partir 

daí, apesar de eventualmente ainda ocorrer a formação de conceitos, a maioria dos 

novos conceitos é adquirida através de assimilação, diferenciação progressiva e 

reconciliação integrativa de conceitos (Novak, 1977, 1981), processos que serão 

discutidos adiante. 

Ausubel aponta condições criadas pelo professor e desenvolvidas pelo aluno 

para que a aprendizagem significativa se processe. Além disto ele categoriza tipos de 

aprendizagem e meios para que esta ocorra. 

À medida que a aprendizagem significativa ocorre, conceitos são desenvolvidos, 

elaborados e diferenciados em decorrência de sucessivas interações. Do ponto de vista 

ausubeliano, o desenvolvimento de conceitos é facilitado quando os elementos mais 
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gerais, mais inclusivos de um conceito, são introduzidos em primeiro lugar e, 

posteriormente, então, esse conceito é progressivamente diferenciado em termos de 

detalhe e especificidade. Para Ausubel, o princípio da “diferenciação progressiva” deve 

ser levado em conta ao programar o conteúdo, isto é, as idéias mais gerais e mais 

inclusivas da disciplina devem ser apresentadas no início para, somente então, serem 

progressivamente diferenciadas (Moreira, 1980). Portanto, a diferenciação progressiva é 

uma das condições que deve ser criada pelo professor para promover a aprendizagem 

significativa.  

Para alcançar esse fim , Ausubel recomenda o uso de organizadores prévios. Os 

organizadores prévios devem servir de ancoradouro, na estrutura cognitiva, para o novo 

conhecimento. Se conceitos relevantes não estiverem disponíveis na estrutura cognitiva, 

o organizador prévio servirá para ancorar novas aprendizagens e levará ao 

desenvolvimento de um conceito subsunçor que facilitará a aprendizagem subseqüente. 

Por outro lado, se conceitos adequados estiverem disponíveis, organizadores prévios 

poderão servir como elementos de ligação entre novas aprendizagens e subsunçores 

relevantes específicos. Neste caso, organizadores prévios funcionarão como uma ponte 

cognitiva que permitirá pronta ligação entre os subsunçores relevantes e o novo material 

a ser aprendido (Novak, 1977, 1981). Mapas conceituais podem cumprir a função de 

organizadores prévios de um determinado conteúdo (Moreira, 1980). 

Ausubel vê o armazenamento de informações (conceitos, idéias, proposições) no 

cérebro humano como uma tarefa altamente organizada, formando uma hierarquia 

conceitual na qual elementos mais específicos de conhecimento são ligados a conceitos 

mais gerais e mais inclusivos. A aprendizagem superordenada ocorre quando conceitos 

previamente aprendidos são percebidos como elementos de um conceito mais amplo, 

mais inclusivo. Estrutura cognitiva significa, portanto, uma estrutura hierárquica de 

conceitos que são representações de experiências sensoriais do indivíduo. Esta 

característica faz com que a construção de um mapa conceitual seja uma tarefa 

idiossincrática, bem característica do indivíduo. 

A estrutura cognitiva do aprendiz pode ser influenciada de duas maneiras: l) 

substantivamente, pela apresentação de conceitos e princípios unificadores inclusivos, 

com maior poder explanatório e propriedades integradoras; 2) programaticamente, pelo 



 25 

emprego de maneiras adequadas de apresentação do conteúdo e utilização de princípios 

programáticos apropriados na organização seqüencial da matéria de ensino. 

Dentre os princípios programáticos referidos por Ausubel, destacam-se a 

diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa: o primeiro é aquele segundo o 

qual as idéias mais gerais devem ser apresentadas no início da instrução e, 

progressivamente, diferenciadas em função de detalhes e especificidade; o segundo 

destaca o fato de que a programação do conteúdo deve não só proporcionar a 

diferenciação progressiva, mas também explorar, explicitamente, relações entre 

conceitos e proposições, chamar a atenção para diferenças reais ou aparentes. (Moreira, 

1986). A reconciliação integrativa é fundamental para evitar ou minimizar aquilo que 

Ausubel chama de dissonância cognitiva. Sempre que dois conceitos parecem estar em 

contradição ou, de alguma forma, como antítese um do outro, o aprendiz experimenta 

uma resposta emocional negativa, ou dissonância, resultante do que parecem ser 

significados conflitantes. A dissonância cognitiva ocorre quando dois ou mais rótulos 

conceituais são usados para expressar o mesmo conceito, ou quando o mesmo rótulo é 

aplicado a mais de um conceito (Novak, 1977, 1981). 

Para evitar ou minimizar a dissonância cognitiva, a instrução deve ser 

seqüenciada para favorecer não só a diferenciação conceitual progressiva, mas também 

mostrar como novos significados conceituais estão relacionados a conceitos 

superordenados alternativos. Deve-se ilustrar, explicitamente, como novos significados 

são comparáveis ou contrastam com significados anteriores, mais restritos, e como 

conceitos de ordem superior assumem agora novo significado.  

Mapas conceituais podem servir muito bem para promover a diferenciação 

progressiva e a reconciliação integrativa, conforme demonstra Moreira. (Moreira, 1980)  

Além da ação do professor, é necessário que o aluno também crie condições para 

que a aprendizagem se processe. É preciso que ele estabeleça um relacionamento  entre 

o conteúdo ensinado e o seu conhecimento prévio, e certamente esteja disposto a 

estabelecer relações entre o material novo e o seu conhecimento prévio. Para isso o 

material a ser aprendido deve ser potencialmente significativo para este aluno em 

particular. Novak (1977, 1981) acredita que a aprendizagem mecânica ocorre quando 

não é feito um esforço consciente para relacionar o novo conhecimento à estrutura de 
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conceitos ou elementos de conhecimento já existentes na estrutura cognitiva. Portanto, 

estabelecer até que ponto a aprendizagem é mecânica ou significativa é, em parte, 

função da predisposição do aprendiz em relação à tarefa de aprendizagem e é, também, 

função do grau de desenvolvimento de conceitos relevantes na estrutura cognitiva e da 

gama de possíveis ligações que podem ser feitas entre novas informações e a estrutura 

cognitiva existente.  

 

3.4 – A TEORIA DE DEESE: UM OUTRO REFERENCIAL  

A teoria associacionista foi uma pioneira em caracterizar a estrutura cognitiva 

como um conjunto de conceitos e suas inter-relações. De acordo com essa teoria, 

conceitos são como os nós de uma rede. Os nós são ligados de acordo com o tipo de 

associação existente entre os conceitos, formando uma rede cognitiva. 

Essa caracterização da estrutura cognitiva como uma rede conduz  naturalmente 

à visão do conhecimento como uma “rede semântica” em que os conceitos são ligados 

através de setas rotuladas produzindo uma proposição. Nessa visão, o significado de um 

conceito é determinado por uma lista de propriedades que são outros conceitos. Em 

outras palavras, um conceito é definido pela sua relação com outros conceitos.  

Essa rede cognitiva torna-se mais elaborada quando, a partir da aprendizagem, 

são elaboradas ligações entre os nós que antes não existiam, isto é, quando novas 

proposições são elaboradas.  

Para encontrar o significado de um conceito nessa rede cognitiva, o conceito é 

ativado e irradia-se, através da vizinhança daquele conceito, uma busca por outros 

conceitos. A busca é conduzida pelo contexto, como um conteúdo específico. 

A teoria da rede cognitiva propõe a representação do conhecimento através de 

diagramas muito parecidos com os diagramas que naturalmente emergem da teoria de 

Ausubel, os mapas conceituais, com a importante diferença de que eles não precisam ser 

hierárquicos. Apesar dessa diferença, importantes características dos mapas conceituais 

podem ser identificadas na teoria da rede cognitiva.     
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3.5 – OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA COGNITIVA 

Muitas pesquisas , no campo da psicologia, dos processos cognitivos envolvidos 

na resolução de problemas têm sido orientadas para a comparação entre sujeitos 

especialistas e principiantes em áreas de conhecimento específicas. Embora entre essas 

pesquisas existam várias diferenças metodológicas ou, até mesmo, conceituais, todas 

concordam que comparar o rendimento de pessoas com diferentes níveis de perícia em 

uma área é um recurso útil para determinar os processos cognitivos envolvidos na 

resolução de problemas. 

Costa e Moreira (1995) no artigo intitulado Resolução de Problemas I : 

Diferenças entre Novatos e Especialistas, fazem uma revisão da literatura na área de 

resolução de problemas, principalmente em Física, enfocando a questão 

principiante/especialista. Nessa revisão, os autores procuram identificar regularidades, 

aspectos em comum nos vários artigos analisados, tanto no  que se refere ao domínio 

conceitual como ao metodológico. Algumas regularidades encontradas no campo 

conceitual interessam à nossa pesquisa.  

De acordo com os autores, os resultados das pesquisas parecem confirmar os 

modelos de Larkin3 e de Chi, Feltovich e Glaser4 (1981), segundo os quais a aquisição 

de habilidades na resolução de problemas pode ser entendida pelo modelo de Sistemas 

de Produção. Estes sistemas, implementados computacionalmente, aprendem por 

enriquecimento de princípios abstratos enquanto trabalham numa sucessão de 

problemas. Sempre que um princípio é aplicado com êxito, o mecanismo de 

aprendizagem armazena na memória uma produção com uma condição indicando a 

situação para a qual o princípio foi aplicado e uma ação para acrescentar na 

representação do problema o conhecimento que pode ser gerado por aquele princípio. 

Assim, o sistema inicialmente procura princípios através de estratégias fracas e recupera 

princípios de forma geral que devem ser interpretados para o contexto do problema. À 

medida que o modelo se aperfeiçoa através da prática, seu comportamento fica 

dominado pela informação específica que ele aprendeu e a nova informação é 

                                                           
3 LARKIN, J. H. Processing information for effective problem solving. Engineering Education, dez. 1979, 
p. 285-288. 
 
4 CHI, M. T. H., FELTOVICH, P.J e GLASER, R. Expertise in problem solving. Em R. Sternberg (Ed.), 
Advances in the psychology of human inteligence, 1. Hillsdale, N. J.:Lawrence Erlbaum Associates. 
1981.  
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automaticamente adicionada com bases em padrões reconhecidos de informações 

presentes no problema. 

Os comportamentos de principiantes e especialistas na resolução de problemas 

se diferenciam quanto à maneira como os conceitos e princípios são armazenados e 

recuperados na memória de longo prazo (os especialistas organizam seu conhecimento 

em grandes blocos coerentes de informação, mais acessíveis que os princípios 

específicos e as equações)  bem como quanto ao estoque de estratégias utilizáveis pelos 

sujeitos em função de seu conhecimento e sua prática (Especialistas tendem a agrupar 

problemas por princípios. Principiantes, no entanto, agrupam por semelhança de 

características superficiais; especialistas trabalham para frente, isto é, partem das 

condições enunciadas no problema e se dirigem para a solução. Principiantes, em 

contraposição, trabalham para trás, isto é, partem da definição ou metas do problema 

para irem operando sobre os dados ou condições iniciais à procura de uma redução na 

diferença entre esse estado inicial e a solução). 

Chi et al. (1988) estabeleceram um modelo para distinguir características 

importantes entre novatos e especialistas. No contexto da educação, a perícia (expertise) 

é traduzida como competência em um conteúdo específico. Estudantes competentes em 

ciências são aqueles que: a) fornecem explicações mais coerentes e mais 

conceitualmente fundamentadas do que a descrição de características superficiais ou o 

simples relato de fatos, b) elaboram um plano para resolução de problemas, c) 

implementam estratégias de solução que refletem a definição de metas relevantes, e d) 

monitoram suas ações e ajustam suas metas de maneira flexível.    

Para Novak (1977,1981), boa habilidade para resolver problemas requer 

conceitos relevantes bem diferenciados, conceitos relevantes aos problemas que 

queremos resolver. Segundo ele, o que caracteriza uma pessoa boa na resolução de 

problemas é a tendência a desenvolver conceitos de ordem superior que, através de sua 

maior generalidade e inclusividade, necessariamente tornam-se relevantes para um 

espectro mais amplo de problemas.  
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4.1 – UM POUCO DA HISTÓRIA DA PESQUISA 

Em 1996, ainda cursando o quinto período de licenciatura em Física, iniciei 

minha carreira docente lecionando Física em duas escolas da rede particular de Belo 

Horizonte. 

A docência precoce teve reflexos interessantes na minha formação. Por um lado 

eu aproveitei muito mais o curso de graduação, uma vez que meus questionamentos 

passaram de meras conjecturas para problemas fundamentados pela realidade da sala de 

aula. Por outro lado eu pude perceber as enormes lacunas existentes nos cursos de 

formação de professores. 

Um dos colégios onde lecionava, e leciono ainda hoje (o colégio Batista 

Mineiro), foi o principal responsável pela percepção das lacunas existentes nas 

formações dos professores. Naquele ano de 1996, coincidentemente, havia sido 

promulgada a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e em função 

disso iniciara-se na escola uma grande discussão sobre os efeitos dessa lei no cotidiano 

escolar. 

Nos anos seguintes essa discussão tomou maiores proporções e passou a contar 

com assessorias externas. No departamento de Física contávamos com a assessoria do 

professor Dácio Guimarães de Moura para elaborarmos um  projeto de reestruturação do 

ensino de ciências que constituiria parte do projeto político pedagógico do Colégio 

Batista Mineiro, conforme propunha a nova LDB. Em função desse projeto várias 

discussões foram conduzidas na escola, participamos de várias reuniões e de alguns 

cursos internos. Cada departamento discutia estratégias para adequação das respectivas 

disciplinas à nova realidade demandada não só pela LDB mas também pelas próprias 

mudanças ocorridas na sociedade. 

Nesse ambiente fértil começaram a surgir minhas primeiras percepções sobre as 

lacunas existentes nas formações dos professores. Particularmente, uma coisa chamou a 

minha atenção. Discutíamos metodologias de ensino, regras de convivência, adequação 

dos tempos das aulas e dos espaços físicos, sempre visando à invoção pedagógica. 

Entretanto, um fator de extrema importância tinha a sua discussão sempre adiada: a 

avaliação da aprendizagem. Por trás dessa atitude existia a idéia de que seria possível 

modificar o ensino para depois mudar a avaliação. Na prática o que se percebia era 
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exatamente o contrário. Como afirma Perrenoud (1998), é “soltando as amarras da 

avaliação tradicional que facilita-se a transformação das práticas de ensino em 

pedagogias mais abertas, ativas, individualizadas, abrindo espaço à descoberta, à 

pesquisa, aos projetos, honrando mais os objetivos de alto nível, tais como aprender a 

aprender, a criar, a imaginar, a comunicar-se”. (p.66)   

Quando finalmente começaram as discussões sobre a avaliação da 

aprendizagem, senti a necessidade de estudar mais esse assunto e fui buscar no curso de 

especialização em ensino de ciências subsídios para melhor entender o processo de 

avaliação. A especialização acentuou a minha percepção de que, realmente, a avaliação 

é uma grande lacuna na formação de professores. Em geral os cursos de formação de 

professores tratam com displicência a tarefa de verificar a aprendizagem  e o resultado é 

simples: quase todos nós professores costumamos adotar, na avaliação de nossos alunos, 

os mesmos métodos empíricos que foram utilizados conosco; limitamo-nos, na maioria 

das vezes, a repetir procedimentos nascidos antes dos progressos dos últimos vinte anos 

sobre o ensino e a aprendizagem (Moreno et al.,sd.). 

Entre os professores do colégio o que mais se ouvia, e se ouve  até hoje quando 

o assunto é a avaliação da aprendizagem, era um clamor por formas alternativas de 

avaliação. Entretanto, como destacam Carvalho e Vannucchi (1997), muitas vezes o 

professor recorre a novas formas de avaliar não no intuito de contemplar outras 

dimensões do conteúdo conceitual, mas, sim, como modo de produzir um incremento na 

nota dos alunos. 

Foi exatamente essa busca por formas alternativas de avaliação que motivou 

nossa pesquisa. O entendimento do que seriam essas tais formas alternativas de 

avaliação, que dimensões da aprendizagem dos alunos elas contemplariam e se 

realmente existiriam formas viáveis de realizar tais avaliações no dia-a-dia da sala de 

aula foram algumas das questões que culminaram no presente estudo. 
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4.2 – AS QUESTÕES DA PESQUISA 

Nossa pesquisa faz um estudo da viabilidade de utilização de mapas conceituais 

na avaliação da organização do conhecimento de conteúdos de Física por estudantes de 

um curso regular de ensino médio. 

Se entendermos  a organização do conhecimento de um indivíduo, em uma certa 

área do conhecimento, como o conteúdo e a organização conceitual de suas idéias nessa 

área, mapas conceituais podem ser usados como instrumentos para avaliar a organização 

do conhecimento dos estudantes (Buchweitz & Moreira, 1987). Entretanto, quando se 

pretende fazer um estudo da viabilidade de utilização de um instrumento de avaliação, 

não é suficiente verificar se o instrumento é capaz de avaliar aquilo que ele se propõe a 

avaliar, é necessário também responder a uma série de questões que a atividade de 

avaliação nos coloca. 

Perrenoud (1998) ilustra de maneira bastante pertinente o quão difícil é a tarefa 

de avaliar e, com isso,  acaba nos fornecendo algumas pistas dessas questões:  

“A avaliação, sobretudo no ensino médio, pode assumir ao menos um 
terço, às vezes a metade ou mais do tempo de trabalho, tanto em aula, com os 
alunos, quanto na preparação. A elaboração das provas e sua correção 
representam um fardo bem conhecido no trabalho solitário dos professores. 
Uma boa parte das horas de trabalho em aula é destinado à administração de 
provas escritas, quer se trate de provas elaboradas pelo próprio professor ou de 
provas padronizadas impostas a todas as turmas, ao que se acrescenta o tempo 
de devolver essas provas, comentá-las e eventualmente corrigi-las coletivamente 
em aula. A isso se acrescenta o tempo necessário para anunciá-las, dar pistas e 
instruções que permitam que os alunos se preparem para elas , definir e 
eventualmente negociar com os alunos ou colegas a data das provas, sua forma, 
seu nível de exigência. Acrescente-se aí o tempo requerido pelas negociações 
coletivas ou individuais que tomam corpo uma vez que a prova é devolvida, 
quando é necessário ajustar tabela, debruçar-se sobre as correções contestadas, 
retificar certas notas ou fazer certos “arranjos” para permitir, por exemplo, que 
um aluno consiga sua média no limite.” (p. 67) 

 

A todas essas dificuldades apresentadas somam-se ainda a necessidade de 

garantir que os alunos conhecem, compreendem e sabem utilizar o instrumento de 

avaliação, e a necessidade de verificar a validade e a fidedignidade desse instrumento. 
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Portanto, um estudo da viabilidade de utilização de um certo instrumento de 

avaliação deveria contemplar todas as questões apresentadas acima. Entretanto, a 

contemplação de todas essas questões requer um estudo amplo que demanda muito 

tempo e o esforço de inúmeras pessoas. 

Nossa pesquisa, tendo que lidar com a limitação de tempo imposta por sua 

natureza e ao mesmo tempo tentando responder aos questionamentos citados, procura 

responder às seguintes questões: 

1. É possível ensinar aos alunos a construirem mapas conceituais 

para servirem como instrumento de avaliação? Quais os recursos necessários 

para isso? 

2. Quais são as opiniões dos alunos sobre os mapas conceituais?  

3. Quais são os tipos de mapas que podem ser utilizados como 

instrumento de avaliação?  

4. Os mapas conceituais podem ser corrigidos e pontuados de modo 

a permitirem uma inferência útil da organização do conhecimento dos 

alunos? Quais são os critérios de correção que podem ser adotados? Esses 

critérios têm validade? 

5. O tempo necessário para a realização de uma avaliação com 

mapas conceituais é compatível com o tempo despendido nas avaliações 

tradicionais? 

6. Os resultados de uma avaliação usando mapas conceituais 

permitem prever o desempenho dos alunos na resolução de problemas 

escolares de Física? 

Nossa pesquisa parte do pressuposto de que a resposta à maior parte dessas 

questões é afirmativa e, sendo assim, o que o nosso estudo pretende é mostrar que 

dentro de certas condições é viável a utilização de mapas conceituais como instrumento 

de avaliação. 
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Portanto, não estamos interessados em analisar diferentes estratégias para 

ensinar aos alunos como construírem mapas conceituais, também não estamos 

interessados nas diferentes tarefas de construção de mapas conceituais e muito menos 

em analisar os vários esquemas de pontuação conhecidos. 

Nosso estudo é menos pretensioso. 
Selecionamos, entre várias estratégias possíveis 
para ensinar a construção de mapas aos alunos, 
uma que julgamos ser viável  para ser utilizada 
com alunos do ensino médio e verificamos a sua 
aplicabilidade. Escolhemos um único tipo de tarefa 
de construção de mapas conceituais para ser 
utilizado como atividade de avaliação. E, 
finalmente, comparamos três esquemas de 
pontuação dos mapas conceituais a fim de 
determinar aquele que se mostra mais viável para 
ser utilizado na sala de aula de ensino médio. Além 
disso, comparamos o desempenho dos alunos num 
teste de múltipla escolha com o resultado da 
avaliação com mapas conceituais, a fim de 
verificarmos o poder preditivo dos mesmos. 

É importante salientar que todas as nossas escolhas foram fundamentadas em 

resultados de pesquisas anteriores à nossa (conforme será explicitado adiante) e também 

em nossa experiência como professores de Física do ensino médio. 

 

4.3 – JUSTIFICATIVAS 

Uma razão mais que suficiente para justificar o uso de mapas conceituais como 

instrumento de avaliação reside no fato de eles permitirem  avaliar aspectos da 

compreensão dos estudantes que não são possíveis através dos instrumentos 

convencionais de avaliação (Talsma, 1997; Osmundson et al., 1999). Mais 

precisamente, os mapas conceituais permitem avaliar como os estudantes organizam os 

conceitos em suas mentes uma vez que , através deles, os estudantes exteriorizam as 

relações entre os conceitos mostrando para o professor, e para eles mesmos, o que eles 

realmente sabem (Novak e Gowin, 1984). 

Além disso, os mapas conceituais como instrumentos de avaliação apresentam 

inúmeras outras vantagens: podem ser usados para identificar concepções espontâneas 

dos estudantes (Castiñeiras et al. 1996); permitem avaliar mudanças conceituais após a 
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instrução (Liu e Hinchey, 1996); sua construção é uma tarefa simples e os estudantes 

aprendem-na com facilidade (Klein et al. 2002). 

A justificativa para avaliar a organização do conhecimento dos estudantes pode 

ser encontrada nas teorias e pesquisas que mostram que a compreensão de conteúdos de 

áreas como as ciências está associada a um conjunto rico de relações entre conceitos 

importantes daquela área. Sabe-se, por exemplo, que estudantes bem sucedidos 

desenvolvem uma estrutura conceitual bem elaborada e altamente integrada, como 

ocorre com especialistas. (Chi, Glaser e Farr, 1988). Além disso, estruturas conceituais 

mais organizadas facilitam a resolução de problemas e o desenvolvimento de outras 

atividades cognitivas (como elaboração de explicações ou o rápido reconhecimento de 

padrões significativos). Inúmeras pesquisas têm mostrado que os diferentes 

desempenhos de novatos e especialistas na resolução de problemas devem-se, em 

grande parte, à maneira como o conhecimento está estruturado em suas memórias. Uma 

característica essencial dos especialistas, que contribui para que eles sejam mais 

eficientes ao resolverem problemas na sua área de atuação, é a maneira idiossincrática 

como eles organizam  seus conhecimentos: em torno de grandes idéias. (Chi et al. 1988; 

Bransford et al, 1999). 

Esse é um resultado que merece a nossa atenção pois a resolução de problemas é 

uma atividade bastante freqüente no ensino de ciências e , em particular, no ensino de 

física. Além disso, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio destacam 

que uma das competências e habilidades a serem objetivadas em Física é a resolução de 

problemas. Segundo este documento:  

“...a resolução de problemas é uma importante estratégia de ensino não 
somente em Matemática, mas até particularmente em Física. Os alunos 
confrontados com situações-problema novas, mas compatíveis com os 
instrumentos que já possuem ou que possam adquirir no processo, tornam-se 
capazes de: 

- aprender a desenvolver estratégias de enfrentamento, planejando etapas, 
estabelecendo relações, verificando regularidades, fazendo uso dos próprios 
erros cometidos para buscar novas alternativas; 

- adquirir espírito de pesquisa, aprendendo a consultar, a experimentar, a 
organizar dados, a sistematizar resultados, a validar soluções; 

- desenvolver sua capacidade de raciocínio; 
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- adquirir autoconfiança e sentido de responsabilidade; 

- ampliar sua autonomia e capacidade de comunicação e argumentação.” 

 

Segundo Pozo et al. (1994) a solução de problemas é um dos veículos mais 

acessíveis para o desenvolvimento da capacidade de aprender a aprender. Para eles, o 

ensino baseado na solução de problemas pressupõe promover nos alunos o domínio de 

procedimentos, assim como a utilização dos conhecimentos disponíveis, para dar 

respostas a situações variáveis e diferentes.  

Novak (1977, 1981) vê a atividade de resolução de problemas como um caso 

especial da aprendizagem significativa, pois ela freqüentemente requer incorporação de 

novas informações à estrutura cognitiva.     

Portanto, acreditamos que um caminho possível para auxiliarmos os estudantes a 

melhorarem seus desempenhos na resolução de problemas começa pela identificação 

das estruturas do seus conhecimentos. Isso justifica nossa preocupação em estabelecer 

um instrumento de avaliação da organização do conhecimento dos estudantes viável 

para ser utilizado pelos professores em suas avaliações.  

Além disso, quando avaliamos a organização do conhecimento do estudante, 

sinalizamos, para o próprio estudante, a importância dessa organização. Como indica 

Perrenoud (1998), o ofício de aluno consiste, entre outras coisas, em decodificar as 

expectativas do professor. Portanto, quando o estudante é submetido a avaliações que 

procuram identificar sua organização conceitual,  ele faz a leitura de que essa 

organização tem algum valor, caso contrário ela não seria alvo de avaliação. 

Daí a nossa preocupação em verificar a viabilidade dos mapas conceituais como 

instrumento de avaliação em situações de sala de aula. Se os mapas se mostram viáveis, 

do ponto de vista prático, eles passam a incorporar o repertório dos professores e, 

conseqüentemente, os estudantes passam a perceber cada vez mais a importância da 

organização do conhecimento.  
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4.4 –  A METODOLOGIA 

A seguir apresentamos uma breve descrição dos procedimentos metodológicos  

adotados em nossa pesquisa. Definimos detalhadamente o perfil da amostra examinada 

e apresentamos, resumidamente, as etapas que constituíram a  pesquisa. Nos capítulos 

seguintes descrevemos detalhadamente cada uma dessas etapas não só do ponto de vista 

metodológico como também do ponto de vista dos resultados alcançados. 

 

4.4.1 – A definição da amostra 

A definição da amostra é uma tarefa extremamente difícil. Vários são os motivos 

dessa dificuldade, porém dois deles merece a nossa atenção: a definição do tamanho da 

amostra e a escolha de seus elementos constituintes. 

Todo pesquisador, ao definir a população de interesse em sua pesquisa, depara-

se com a seguinte questão: Qual deverá ser o tamanho da amostra extraída da população 

de interesse a fim de que os resultados obtidos possam ser generalizados? Além disso, é 

comum também perguntar-se sobre a constituição dessa amostra: Será que a amostra 

possui elementos tão diversificados quanto a população de interesse? 

O que é necessário garantir, em suma, é que a amostra seja representativa da 

população. Porém, como saber se a amostra é ou não representativa?  

Recomendações básicas referentes ao problema da amostragem podem ser 

encontradas na literatura estatística (Costa Neto, 1985; Agresti e Finlay, 1986). Segundo 

Costa Neto (1985), soluções adequadas para o problema de amostragem exigem, em 

geral, muito bom senso, experiência e conhecimento da população de interesse.  

Essas questões, como não poderia ser diferente, também nos afligiram no 

momento de definição da amostra para a nossa pesquisa. Porém, uma reflexão mais 

cuidadosa sobre os objetivos dessa pesquisa auxiliou a nossa tomada de decisão.  

Como não estamos interessados em ensinar aos alunos como organizarem seus 

conhecimentos, mas sim em avaliar essa organização do conhecimento, não precisamos 

trabalhar com uma grande quantidade deles que seja uma amostra significativa do 

universo total dos alunos do ensino médio do Brasil. Como queremos investigar se os 
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mapas conceituais são um instrumento de avaliação viável para ser utilizado num curso 

de física de ensino médio e se seus resultados permitem fazer alguma previsão quanto 

ao  desempenho dos alunos na resolução de problemas, basta trabalharmos com uma 

amostra que reuna estudantes que apresentem desempenhos diferenciados na tarefa de 

resolução de problemas, ou seja, com uma amostra de alunos que seja heterogênea no 

que se refere ao desempenho escolar na resolução de problemas, mais precisamente 

problemas de física. 

Portanto, como não tínhamos acesso a toda a população de estudantes de ensino 

médio (nem mesmo da nossa cidade) optamos por uma amostragem intencional, isto é, 

escolhemos deliberadamente os elementos da nossa amostra, por julgarmos que tais 

elementos são representativos da população de interesse.  

Assim sendo,  decidimos conduzir nossa pesquisa com alunos da 1a e 2a séries 

do ensino médio do turno da tarde do Colégio Batista Mineiro. Dois foram os motivos 

principais dessa escolha. Para explicitar esses motivos precisamos esclarecer um pouco 

mais as características da amostra escolhida. Traçaremos, pois, um perfil dessa amostra 

começando com as características da escola de onde a amostra foi extraída. 

 

4.4.2 – O perfil da amostra: as características da escola e dos alunos 

O Colégio Batista Mineiro (CBM) é uma escola particular, confessional, cristã, 

situada na região central de Belo Horizonte. É uma escola de tradição na cidade, tendo 

comemorado em março de 2003 os seus 85 anos. Em função do número de alunos que 

possui, pode ser classificada como uma das maiores escolas da capital. Apesar de ser 

uma escola particular com a clientela formada principalmente por estudantes da classe 

média, o CBM, devido ao seu caráter filantrópico,  também agrega um grande número 

de alunos bolsistas de classes menos favorecidas, sobretudo filhos de funcionários dos 

mais diversos setores da escola e membros das diversas igrejas batistas espalhadas pela 

capital. 

Não existe no CBM um processo de seleção como o que existe em várias escolas 

da capital, onde os alunos não aprovados são impedidos de se matricularem na escola. 

Os alunos novatos são submetidos a uma avaliação diagnóstica que tem como objetivo 
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levantar possíveis carências de aprendizagem que deverão ser superadas caso o aluno 

seja matriculado na escola. Nos casos extremos, nos quais as carências sinalizam que o 

aluno terá dificuldades de adaptação à escola,  sugere-se aos pais não matricularem o 

aluno. Entretanto, cabe a eles a decisão da matrícula, a escola apenas sugere que outra 

escola seja procurada. 

Os alunos novatos são sempre matriculados no turno da tarde, uma vez que não 

existem vagas no turno da manhã ou quando estas existem são preenchidas por 

transferências de alunos veteranos do turno da tarde. Além disso não há nenhum tipo de 

seleção para o agrupamento dos alunos nas turmas, ou seja, as turmas são heterogêneas, 

agregando alunos com níveis diferenciados de aprendizagem.  

Isto posto, podemos agora explicitar os motivos que nos levaram à escolha dessa 

amostra. Primeiramente, o principal motivo que nos levou à escolha do CBM foi a 

facilidade de realização da pesquisa nesta escola. Como sou professor e coordenador do 

departamento de física, tive abertura suficiente para realizar a coleta de dados da 

maneira como ela foi idealizada. Antes de uma simples comodidade, essa  justificativa 

na verdade reduz, se não elimina, um problema muito comum aos pesquisadores: a 

questão de seu status junto às pessoas estudadas. Luna (2002) destaca que muito da 

inviabilidade de um problema de pesquisa poderia ser contornada com a análise de uma 

simples pergunta: quem sou eu para realizar esta pesquisa? Afinal, abrir as portas de 

delegacias de ensino, ter acesso a grandes escolas ou mesmo ministrar aulas no lugar do 

professor titular é uma tarefa mais difícil do que pode parecer. Portanto, se de alguma 

forma essas dificuldades puderem ser contornadas, aumentam-se consideravelmente as 

chances da pesquisa ser bem sucedida. Além disso, o fato de trabalhar na escola há 

alguns anos permitiu um mapeamento mais preciso do perfil dos alunos, não sendo 

necessário obter informações indiretamente através de questionários ou entrevistas com 

coordenadores ou supervisores, o que aconteceria caso a pesquisa fosse realizada em 

outra escola. 

Se por um lado o fato de trabalhar na escola tenha reduzido o viés da informação 

obtida indiretamente, um outro viés pode surgir desse fato: o envolvimento do 

pesquisador com as pessoas estudadas. Alguns pesquisadores em educação criticam a 

realização de pesquisas com os próprios alunos, alegando que isso impede um 

distanciamento entre pesquisador e objeto de pesquisa. Consciente dessas críticas, 
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procurei contornar o problema realizando a pesquisa com alunos do turno da tarde, 

turno em que não leciono. Portanto, embora a pesquisa tenha sido realizada na escola 

onde trabalho, garantiu-se o devido distanciamento entre pesquisador e objeto de 

pesquisa, uma vez que os alunos envolvidos na pesquisa não conheciam o pesquisador e 

vice versa. 

Outro fator fundamental para a escolha de alunos do CBM, sobretudo para os do 

turno da tarde, foi a garantia de heterogeneidade da amostra. Conforme explicado 

anteriormente, o CBM não aplica teste de seleção para seus alunos e o turno da tarde é o 

turno de ingresso de alunos novatos provenientes das mais diversas escolas tanto da 

rede particular quanto da rede pública. Isso nos dá alguma garantia de que a amostra 

tem um certo grau de heterogeneidade, o que não seria verdade caso o CBM adotasse 

um rigoroso processo de seleção dos seus alunos, como acontece em algumas escolas. 

Além disso, por trabalhar no CBM, o conhecimento do perfil de seus alunos corrobora 

essa garantia. 

A escolha de alunos do turno da tarde limitou o tamanho da amostra a 

aproximadamente 200 alunos, número equivalente a três turmas de 1a série e a três 

turmas de 2a série do ensino médio. Esse número, que foi reduzido posteriormente para 

122 alunos (por motivos que esclareceremos adiante), ainda que pareça não representar 

uma amostra significativa do total de alunos do ensino médio do país,  é um número 

satisfatório para os objetivos desta pesquisa. Acreditamos que os resultados da pesquisa 

não são tão dependentes do tamanho e do perfil da amostra escolhida (apesar de nos 

preocuparmos com a sua heterogeneidade). Essa crença se justifica pelos resultados das 

pesquisas em cognição e sobretudo das pesquisas que enfocam o uso de mapas 

conceituais como instrumento de avaliação (Shavelson et al., 1994; Liu e Hinchey, 

1996; Wilson, 1996; Ruiz-Primo et al., 1998 e 1999; McClure et al., 1999; Stoddart et 

al., 2000; Klein et al., 2002). Geralmente tais resultados são os mesmos 

independentemente da amostra escolhida, como nos mostram, por exemplo, os 

resultados das pesquisas sobre concepções espontâneas ou mesmo das pesquisas sobre 

diferenças entre novatos e especialistas realizadas pela psicologia cognitiva (Costa e 

Moreira, 1995).  Tudo isso nos faz crer que, mesmo trabalhando com uma amostra 

relativamente pequena, os resultados obtidos têm grande chance de serem 

generalizáveis. 
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A escolha de alunos do turno da tarde também limitou o nível de escolarização 

da amostra. Os alunos da 3a série do ensino médio não participaram da pesquisa uma 

vez que no turno da tarde não existem turmas daquela série. Vale lembrar que a 

pesquisa foi conduzida apenas com alunos de ensino médio, já que no ensino 

fundamental a Física não é ministrada como uma disciplina específica, mas como parte 

integrante do currículo de Ciências.    

 

4.4.3 – As etapas da pesquisa 

Uma avaliação com mapas conceituais tem dois componentes fundamentais: 

uma atividade que o estudante desenvolve para demonstrar e registrar seu conhecimento 

(atividade de construção do mapa) e um sistema de pontuação que o professor usa para 

avaliar o conhecimento do estudante. 

A atividade de construção de um mapa é definida pelos procedimentos que 

resultam na elaboração de um mapa que representa o conhecimento do estudante. 

Basicamente, existem duas maneiras de construir um mapa conceitual: ou o estudante 

elabora o seu próprio mapa ou ele demonstra seu conhecimento de uma outra forma, por 

exemplo através de uma entrevista, e o avaliador elabora o mapa baseando-se nas 

respostas dos estudantes. O primeiro tipo de atividade mostra-se mais prático para 

utilização em sala de aula, razão que nos levou a adotá-la em nossa pesquisa. 

Quando o tipo de atividade usada para a construção do mapa é, como no nosso 

caso, aquela em que o estudante elabora o seu próprio mapa, diferentes tipos de técnicas 

podem ser empregadas, desde aquelas mais dirigidas, como as do tipo “complete as 

lacunas”, até aquelas mais livres (menos dirigidas) que apresentam um tema geral e 

solicitam aos estudantes a construção dos mapas sem impor nenhuma restrição. Em 

nossa pesquisa optamos por uma técnica intermediária em que uma lista de conceitos é 

fornecida e deve ser utilizada pelo estudante mas nenhuma outra restrição é feita à 

maneira como o mapa deve ser construído. 

Os sistemas de pontuação de mapas conceituais geralmente combinam o  

interesse pela validade ou exatidão das proposições representadas no mapa com o 

interesse pela sua estrutura, medida pela contagem de seus vários componentes, como 
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os conceitos e as linhas de ligação. Em nosso estudo comparamos três sistemas 

diferentes de pontuação, a fim de definirmos aquele que melhor se aplica à realidade de 

sala de aula. 

Em virtude das escolhas acima apresentadas, o desenvolvimento da nossa 

pesquisa foi dividido em quatro etapas:  

a) etapa de treinamento: etapa destinada a ensinar os alunos o que são mapas 

conceituais e como construi-los. Nessa etapa desenvolvemos uma atividade para 

introdução dos mapas conceituais e avaliamos a sua praticabilidade (ver anexo 

1). Essa praticabilidade foi avaliada em termos do tempo necessário para a 

aplicação da atividade, da análise dos mapas elaborados pelos estudantes e em 

termos da opinião dos estudantes sobre os mapas conceituais e sua construção. 

Para obter as opiniões dos estudantes foi elaborado um pequeno questionário 

aplicado juntamente com as atividades da segunda etapa. 

b) etapa de coleta de dados: essa segunda etapa destinou-se à coleta dos dados para 

a análise da validade e da fidedignidade dos sistemas de pontuação da terceira e 

quarta fases. Os dados consistiram em mapas conceituais elaborados pelos 

estudantes em dois momentos distintos: em um primeiro momento, ocorrido 

uma semana depois da etapa de treinamento, os estudantes realizaram a 

atividade A (ver anexo 2) que solicitava a construção de um mapa conceitual 

sobre um conteúdo de Física que eles tinham acabado de estudar; em um 

segundo momento, ocorrido um mês depois, os estudantes realizaram a atividade 

B (ver anexo 3) que novamente solicitava a elaboração de um mapa conceitual 

com os mesmos conceitos da atividade A. Essa atividade foi realizada visando à 

verificação da fidedignidade do sistema de pontuação realizada na quarta etapa. 

c) etapa de análise do sistema de pontuação: nessa etapa, os mapas elaborados 

pelos estudantes na atividade A da segunda etapa foram corrigidos e pontuados 

com base em três diferentes sistemas de pontuação: o sistema de pontuação 

relacional, o sistema da similaridade e o sistema de comparação com mapas de 

especialistas. Esses sistemas estão descritos detalhadamente no capítulo 6. Os 

resultados obtidos foram comparados entre si e também com os resultados de um 
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teste de múltipla escolha abordando os mesmos conteúdos dos mapas elaborados 

pelos estudantes. 

d) etapa de verificação da fidedignidade: etapa destinada à verificação da 

fidedignidade do sistema de pontuação relacional. Nessa etapa, os mapas 

elaborados pelos alunos na atividade B foram corrigidos e pontuados pelo 

sistema de pontuação relacional e comparados com aqueles elaborados na 

atividade A. 
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CAPÍTULO 5  

O TREINAMENTO DOS ALUNOS 
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5.1 – INTRODUÇÃO 

Essa etapa da nossa pesquisa foi destinada a ensinar os alunos o que são mapas 

conceituais e como construi-los. Desenvolvemos uma atividade para introdução dos 

mapas conceituais e avaliamos a sua praticabilidade. Essa praticabilidade foi avaliada 

em termos do tempo necessário para a aplicação da atividade, da análise dos mapas 

elaborados pelos estudantes e em termos de sua opinião sobre os mapas conceituais e 

sua construção.  

 Foi uma etapa bastante delicada pois, se os mapas não tivessem significado para 

os alunos, eles poderiam encará-los apenas como algo a mais a ser memorizado. 

Moreira (1987) fornece algumas sugestões para evitar que isso aconteça. Segundo ele, o 

problema acima pode ser contornado explicando-se os mapas conceituais e sua 

finalidade, introduzindo-os quando os estudantes já tiverem alguma familiaridade com 

os conceitos e chamando a atenção para o fato de que um mapa conceitual pode ser 

traçado de várias maneiras e de que ele não é único e pode mudar à medida que novos 

conceitos vão sendo acrescentados.  

Novak e Gowin (1984) propõem algumas estratégias para ensinar aos estudantes 

a construção de mapas conceituais. Inspirada nessas estratégias, que apresentamos 

resumidamente a seguir, foi elaborada uma atividade para introduzir o conceito de 

mapas conceituais e para ensinar aos alunos como construi-los. Essa atividade foi 

utilizada num estudo piloto e depois de alguns ajustes foi aplicada à amostra.  

Neste capítulo discorreremos sobre as atividades desenvolvidas durante o 

treinamento dos alunos e apresentaremos alguns resultados alcançados nessa etapa da 

pesquisa. 

 

5.2 - ESTRATÉGIAS PARA A INTRODUÇÃO DE MAPAS     

CONCEITUAIS SEGUNDO NOVAK E GOWIN 

Conforme mencionado anteriormente, Novak e Gowin (1984) propõem algumas 

estratégias para ensinar aos estudantes a construção de mapas conceituais. Essas 

estratégias orientaram a escolha da atividade usada nesta pesquisa para introdução dos 

mapas conceituais junto aos alunos integrantes da amostra. A seguir apresentamos 
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resumidamente essas estratégias. Elas ajudarão a entender os pressupostos que estão por 

trás da atividade elaborada para utilização nesta pesquisa. 

a) Atividades preparatórias 

1 . Apresente aos estudantes duas listas de palavras, uma de objetos (p. ex. 

cachorro, gato, panela, cadeira, caneta, etc.) e outra de eventos (p. ex. jogo, chuva, 

amor, festa, pensamento etc.). Pergunte se eles são capazes de diferenciar as duas listas; 

ajude-os a perceber que a primeira lista trata de entidades com existência material, e a 

segunda, de acontecimentos. 

2 . Peça aos estudantes que descrevam o que pensam quando ouvem cada uma 

das palavras da primeira e da segunda lista. Ajude-os a reconhecer que, mesmo usando 

as mesmas palavras, cada pessoa pensa em coisas ligeiramente diferentes. Apresente a 

noção de conceito como as representações mentais que temos para cada palavra. 

Palavras são rótulos para conceitos, mas cada pessoa lhes atribui um significado 

próprio. 

3 . Apresente aos estudantes uma lista de palavras, tais como: é, foram, tem, 

quanto, quem, como, onde, um, com, etc. Peça a eles que descrevam o que pensam 

quando ouvem cada uma dessas palavras. Faça-os perceber que elas não têm significado 

próprio, mas são palavras de ligação, usadas juntamente com conceitos para construir 

proposições com significado. 

4 . Faça uma lista de nomes próprios, tais como: Ana, João, Brasil, Canadá, etc. 

Peça aos estudantes que descrevam o que pensam quando ouvem cada uma dessas 

palavras. Faça-os perceber que nomes próprios não são conceitos, sendo usados para 

designar pessoas e lugares específicos. Use esses exemplos para fazer a distinção entre 

rótulos que descrevem regularidades em eventos ou objetos, os conceitos, e nomes de 

objetos e eventos específicos (nomes próprios). 

5 . Use duplas de conceitos e palavras de ligação para construir sentenças que 

ilustrem como essas combinações podem expressar significados. Peça aos estudantes 

que construam frases curtas, identificando as palavras-chave e classificando os 

conceitos em eventos ou objetos. 
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6 . Apresente aos estudantes uma lista de palavras não familiares a eles, mas que 

designem conceitos já conhecidos, por exemplo, Canis, lúgubre, conciso, etc. Essas 

palavras têm um significado especial e ajudam os estudantes a perceber que os 

significados dos conceitos não são rígidos e fixos, mas podem crescer e mudar à medida 

que se aprende. 

b) Mapeando conceitos  

1 . Selecione um texto que contenha um conjunto de conceitos interligados. Peça 

aos estudantes que façam uma lista dos mais relevantes ao assunto em foco. 

2 . Solicite aos estudantes que classifiquem os conceitos selecionados por ordem 

decrescente de importância (ou de abrangência). Em geral, não existe concordância 

entre os estudantes quanto à ordenação obtida, mas as diferenças são pequenas. Isso 

ocorre porque pode haver mais de uma maneira de ver o significado de um texto. 

3 . Após avaliar a importância relativa dos conceitos levantados, solicite aos 

estudantes que obtenham frases curtas de ligação entre conceitos de modo a formar 

proposições válidas. Dentro de cada proposição, os conceitos podem ser unidos por uma 

linha sobre a qual é escrita a frase de ligação. Uma boa maneira para iniciar a prática de 

construção dos mapas é escrever os conceitos em retângulos de papel, tentando então 

arranjá-los de modo a formar relações válidas. 

4 . Procure identificar ligações cruzadas entre os conceitos de um setor do mapa 

com conceitos de outros setores. Quanto maior o número de relações identificadas, mais 

detalhado será o conhecimento sobre o assunto. 

5 . As primeiras tentativas de mapeamento resultam, em geral, em mapas 

assimétricos ou com blocos de conceitos mal localizados em relação a outros. Esclareça 

aos estudantes que geralmente é necessário reconstruir um mapa para se obter uma 

representação adequada das proposições e que proporcione leitura fluente do mapa. 

6 . Selecione novos textos e solicite a cada estudante, ou grupo de estudantes, 

que elabore mapas de conceitos segundo os critérios usados anteriormente. Peça aos 

estudantes que façam a versão final dos mapas em folhas de tamanho grande, o que 

facilita a discussão em classe. Sugira que o estudante que construiu o mapa apresente-o 
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à classe, lendo-o e explicando-o. Estimule a comparação entre mapas feitos sobre um 

mesmo texto, para mostrar suas semelhanças e diferenças. 

 

5.3 – ATIVIDADES PARA INTRODUÇÃO DE MAPAS CONCEITUA IS: 

O ESTUDO PILOTO  

Podemos perceber, a partir da análise das estratégias apresentadas no item 

anterior, uma preocupação com a hierarquização dos conceitos e uma grande ênfase na 

explicação do que é um conceito. As atividades preparatórias basicamente preocupam-

se em diferenciar os conceitos das palavras de ligação, chegando-se à noção de 

proposição. 

Embora reconheçamos a importância dos cuidados observados por Novak e 

Gowin, as estratégias apresentadas por esses autores tiveram que ser adaptadas para a 

realidade da nossa pesquisa. Dois aspectos fundamentais guiaram essa adaptação. 

Primeiramente, o fator tempo determinou a necessidade de rever as estratégias. Como 

pode-se ver nas atividades descritas anteriormente, o tempo necessário para a realização 

das atividades propostas é relativamente grande, principalmente quando se pretende 

conduzir uma pesquisa com alunos da rede particular de ensino. Apesar da escola ter 

sido bastante receptiva em relação à pesquisa, ela também impôs limite no tempo de 

realização da mesma, sobretudo porque as atividades preparatórias e a coleta de dados 

não foram realizadas em horários extraordinários, implicando na utilização de aulas da 

carga horária oficial. 

O outro fator que levou à adaptação das estratégias propostas por Novak e 

Gowin foi a não preocupação desta pesquisa com a hierarquização dos conceitos. Os 

critérios de pontuação de mapas conceituais utilizados e nossa pesquisa não levam em 

conta a hierarquização dos conceitos. Portanto, não seria necessário, durante a 

preparação dos alunos, dar ênfase a ela. 

Sendo assim, para elaborarmos uma atividade que se adaptasse às necessidades 

da pesquisa, realizamos um estudo piloto com os seguintes objetivos: (a) desenvolver, 

analisar e aperfeiçoar os instrumentos de pesquisa e (b) dimensionar o tempo necessário 

para a tarefa de introdução de mapas conceituais.   
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O estudo foi realizado com estudantes de uma das turmas de 3a série do ensino 

médio em que lecionávamos. A atividade desenvolvida constitui-se de três momentos. 

O primeiro momento consistiu na apresentação do objeto de pesquisa. Nesse 

instante os estudantes realizaram a Atividade 1 (anexo 1) que tinha como objetivo 

fornecer uma primeira noção sobre o que são mapas conceituais.  

O segundo momento consistiu na realização da Atividade 2. Nessa atividade, os 

estudantes construíram um pequeno mapa conceitual envolvendo conceitos  lúdicos e 

informais sem relação com nenhum conteúdo especificamente. O objetivo era fazer com 

que eles, aos poucos, se familiarizassem com os mapas conceituais. Tão logo os 

estudantes concluíram a atividade, foi solicitado a um deles que apresentasse e 

explicasse o seu mapa para os colegas (através de uma transparência). Em seguida, foi 

apresentado o mapa conceitual elaborado por nós, destacando que não se tratava do 

mapa correto, mas apenas de uma outra maneira de representar os conceitos 

apresentados na atividade.  

Finalmente, no terceiro momento, os estudantes realizaram a Atividade 3 que 

consistiu na elaboração de um mapa conceitual com alguns conceitos científicos. O 

objetivo dessa atividade era mostrar aos estudantes que os mapas conceituais podem ser 

utilizados como instrumento de estudo e podem ser aplicados em qualquer área do 

conhecimento. Um outro objetivo era mostrar que, em se tratando de conceitos 

científicos, as relações a serem estabelecidas entre os conceitos são mais bem definidas 

e limitadas. Assim como no momento anterior, após os alunos traçarem seus mapas, nós 

apresentaríamos e explicaríamos o nosso mapa, comparando-o com os mapas de alguns 

deles e discutindo as possíveis diferenças. Entretanto, essa atividade não foi realizada 

pois o horário da aula encerrou-se. Em função disso, os mapas traçados pelos alunos 

foram recolhidos e analisados posteriormente por nós. 

Após realizarmos os ajustes sinalizados pelo estudo piloto, utilizamos as 

atividades com os alunos da nossa amostra. Para realização destas atividades foi 

utilizada uma aula de cinqüenta minutos em cada turma. Ao final da aula os alunos 

entregaram os mapas conceituais elaborados por eles com base nas orientações das 

atividades.  
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5.4 – RESULTADOS 

Conforme destacado inicialmente, o estudo piloto visava a dois objetivos 

principais: aperfeiçoar os instrumentos de pesquisa e dimensionar o tempo necessário 

para a realização da tarefa de introdução dos mapas conceituais. 

A análise dos mapas elaborados pelos alunos na terceira atividade do estudo 

piloto nos permitiu concluir que a estratégia usada para a introdução dos mapas 

conceituais estava apropriada para o nossa pesquisa. Essa análise foi feita usando o 

critério holístico (McClure et al., 1999) que consiste em avaliar a estrutura do mapa e as 

qualidades das proposições de uma maneira mais geral.  O resultado dessa análise nos 

permitiu concluir que os alunos compreenderam o que são os mapas e aprenderam a 

construi-los. Percebeu-se que a qualidade dos mapas estava diretamente relacionada à 

familiaridade dos alunos com os conceitos apresentados. Assim, encontramos entre os 

vários mapas alguns que demonstravam maior intimidade do aluno com o conteúdo e 

outros que demonstravam um pequeno conhecimento do conteúdo, embora o conteúdo 

apresentado aos alunos (conceitos sobre a estrutura da matéria) faça parte do currículo 

de química da 1a série do ensino médio. Em face dessa constatação, consideramos que o 

objetivo principal, que era ensinar aos alunos o que são mapas conceituais e como 

construi-los, foi alcançado com a atividade. 

A análise da estratégia utilizada como um todo nos indicou alguns ajustes 

visando sobretudo à otimização do tempo. Portanto, a partir do estudo piloto, duas 

alterações foram feitas: 

1. Na segunda atividade o mapa elaborado por nós não foi apresentado e 

comparado com o mapa de um aluno. Ao invés disso, o mapa do aluno foi 

explicado por ele e em seguida os outros alunos fizeram suas críticas e 

comentários, indicando as proposições que eles acharam absurdas e/ou 

impróprias. Essa etapa foi particularmente interessante porque os alunos 

puderam perceber que cada um organiza os conceitos de uma maneira 

diferente. Conceitos que não apresentam relação entre si, na concepção de 

um determinado aluno, encontram-se relacionados nos mapas de outros 

alunos. Enquanto um aluno apresentava o seu mapa para os colegas, ouviam-

se comentários como: “Você está doido? Não existe nenhuma relação entre 
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diversão e escola.” ou “Pior ainda é relação entre diversão e aprendizagem.” 

Isso indica que a atividade conseguiu chamar a atenção dos alunos para o 

fato de que um mapa conceitual pode ser traçado de várias maneiras e de que 

ele não é único e pode mudar dependendo da maneira como os conceitos 

estão organizados em nossas mentes (Moriera, 1987). 

2. Na terceira atividade, ao contrário do que estava planejado inicialmente, os 

mapas não foram discutidos em grupo, apenas foram recolhidos para a 

análise posterior.  

Além disso, embora a análise dos mapas dos alunos sinalizassem que eles 

entenderam o que são os mapas e como construi-los, decidimos perguntar a eles o que 

acharam dos mapas conceituais. Para tanto, elaboramos um pequeno questionário 

(reproduzido na tabela 2) ao qual responderam antes de realizarem as atividades 

relatadas no próximo capítulo. Este questionário serviu também para indicar os alunos 

que não participaram da atividade introdutória e que, portanto, foram excluídos do 

corpus da pesquisa (um dos motivos que levaram à redução do tamanho da amostra de 

200 alunos para 122).  

Tabela 2: Questionário aplicado aos alunos que participaram da pesquisa 

 
Para cada um dos itens a seguir, indique se a afirmação se aplica ou não a você, marcando “sim” 
ou “não”. 
 
1. Eu estava presente na aula introdutória sobre mapas conceituais.    SIM NÃO 
2. Eu entendi o que são mapas conceituais.           SIM NÃO 
3. Eu achei os mapas conceituais interessantes.     SIM NÃO 
4. Eu achei difícil desenhar um mapa conceitual.    SIM NÃO 
5. Eu sei desenhar um mapa conceitual.      SIM NÃO 

 

A análise das respostas dos alunos corroborou nossa primeira percepção, obtida 

a partir da análise dos mapas elaborados, de que os alunos entenderam o que são os 

mapas conceituais e como construi-los (91,8% dos alunos dizem ter entendido o que são 

mapas conceituais e 73,8% deles dizem saber desenhar um mapa conceitual). A análise 

das respostas também nos permitiu verificar que os alunos não só acharam fácil a 

construção dos mapas como também acharam a atividade interessante. A tabela 3 

apresenta, em termos percentuais, as respostas dos alunos ao questionário administrado.  



 52 

 

Tabela 3: Respostas apresentadas pelos alunos ao questionário da tabela 1. 

 
                                                                                                                     SIM      NÃO 
 
1. Eu estava presente na aula introdutória sobre mapas conceituais.  100%     -- 
2. Eu entendi o que são mapas conceituais.          91,8%    8,2% 
3. Eu achei os mapas conceituais interessantes.    72,2%  27,8% 
4. Eu achei difícil desenhar um mapa conceitual.   37,7%  62,3% 
5. Eu sei desenhar um mapa conceitual.     73,8%  26,2%  

 

É importante salientar que o treinamento dos alunos ocorreu durante uma aula de 

50 minutos. Isso nos mostra que os alunos aprendem rapidamente as técnicas básicas 

para a construção de um mapa conceitual. Além disso os recursos utilizados nesse 

treinamento são bastante modestos: lápis, papel, algumas transparências e retro-projetor, 

sendo que os dois últimos podem ser substituídos por quadro e giz, implicando, talvez 

num pequeno acréscimo de tempo para a realização das atividades.   
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CAPÍTULO 6  

 

  A ELABORAÇÃO E A CORREÇÃO DOS MAPAS 

CONCEITUAIS 
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6.1 – INTRODUÇÃO 

Nessa etapa da pesquisa realizamos a coleta dos dados e a análise dos sistemas 

de pontuação. Os dados consistiram em mapas conceituais elaborados pelos estudantes 

em dois momentos distintos. Os mapas por eles elaborados no primeiro momento foram 

corrigidos e pontuados com base em três diferentes sistemas de pontuação: o sistema de 

pontuação relacional, o sistema da similaridade e o sistema de comparação com mapas 

de especialistas. Os resultados obtidos foram comparados entre si e também com os 

resultados de um teste de múltipla escolha abordando os mesmos conteúdos dos mapas 

elaborados pelos estudantes.  

Antes de realizarmos as análises fizemos uma triagem nos mapas elaborados 

pelos alunos. Essa triagem, que reduziu o tamanho da amostra para 122 alunos (69 da 1a 

série e 53 da 2a série), foi realizada levando-se em conta aqueles que estiveram 

presentes na atividade de treinamento e nas duas atividades de elaboração dos mapas. 

Assim sendo, foram eliminados do corpus da pesquisa todos os alunos que não 

participaram de qualquer uma das três atividades. 

Neste capítulo  descreveremos o processo de coleta de dados, esclareceremos 

cada um dos três critérios de pontuação usados na correção dos mapas bem como os 

instrumentos estatísticos empregados na análise dos dados e apresentaremos os 

resultados alcançados nessa etapa da pesquisa.  

 

6.2 – A COLETA DOS DADOS 

Uma semana depois de aplicarmos as atividades introdutórias sobre mapas 

conceituais demos início à coleta de dados que foi realizada em dois momentos 

distintos.  

Em um primeiro momento os alunos realizaram a atividade A (anexo 2) que 

consistia na construção de um mapa conceitual envolvendo dez conceitos relacionados 

com um tema que eles haviam estudado há alguns dias. No caso da 1a  série os conceitos 

estavam relacionados com as Leis da Dinâmica (Leis de Newton) e no caso da 2a  série 

com o Comportamento dos Gases (Transformações Gasosas). O número de conceitos 

usados nessa atividade (dez) foi dimensionado visando à execução da tarefa em um 
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horário de aula (cinqüenta minutos). As atividades de treinamento sinalizaram que esse 

número de conceitos seria um número apropriado, sobretudo porque os alunos ainda 

eram inexperientes na tarefa de elaboração dos mapas e, assim sendo, certamente teriam 

muitas dificuldades para construírem mapas com um número maior de conceitos. Além 

disso, uma análise mais cuidadosa dos temas propostos para a construção dos mapas nos 

mostrou que os conceitos mais importantes realmente eram da ordem do número de 

conceitos usados. Antes de realizarem a atividade de construção do mapa, os alunos 

responderam a um questionário (tabela 2) que tinha por objetivo coletar suas opiniões 

sobre os mapas conceituais. Além disso, a título de ilustração, era apresentado nessa 

atividade um mapa conceitual com os conceitos (relacionados com a Estrutura da 

Matéria) utilizados pelos alunos na construção do mapa da atividade de treinamento 

realizada na semana anterior. Esse mapa também tinha o objetivo de relembrar aos 

alunos o que são mapas conceituais.    

Em um segundo momento, ocorrido um mês depois do primeiro, os alunos 

realizaram a atividade B (anexo 3) que consistia na construção de um mapa conceitual 

usando os mesmos conceitos da atividade A. Essa atividade foi realizada para 

verificação da fidedignidade dos mapas construídos pelos alunos. No capítulo seguinte 

falaremos sobre essa fidedignidade. 

 

6.3 – OS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DOS MAPAS 

Os sistemas de pontuação de mapas conceituais geralmente combinam o  

interesse pela validade ou exatidão das proposições representadas no mapa com o 

interesse pela sua estrutura, medida pela contagem de seus vários componentes, como 

os conceitos e as linhas de ligação. Em nosso estudo comparamos três sistemas 

diferentes de pontuação que se interessam apenas pela validade e exatidão das 

proposições apresentadas nos mapas sem se preocuparem com a estruturação 

hierárquica dos conceitos. 

Basicamente três fatores motivaram nossa escolha por esse tipo de sistema de 

pontuação. Em primeiro lugar consideramos que os esquemas que levam em conta a 

hierarquização dos conceitos são mais subjetivos, uma vez que nem mesmo entre 

especialistas de uma determinada área existe um consenso em relação este aspecto. Um 
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estudo realizado por Liu e Hinchey (1996) mostrou que o esquema de pontuação 

proposto por Novak e Gowin (1984) - esquema com forte ênfase na estruturação 

hierárquica dos conceitos – não possui consistência interna. Esse resultado de certa 

forma corrobora nossas considerações. Em segundo lugar, os esquemas de pontuação 

que levam em conta a hierarquização de conceitos são em geral mais complexos e 

pouco práticos para serem utilizados em situações de sala de aula. E, em terceiro lugar, 

os esquemas que analisam a validade das proposições têm sido mais utilizados nas 

pesquisas mais recentes sobre mapas conceituais (McClure et al., 1999; Stodart et al., 

2000; Klein et al., 2002).    

 Conforme mencionado anteriormente, os mapas elaborados pelos alunos foram 

analisados a partir de três critérios diferentes. Inicialmente utilizamos o critério 

relacional.  

 

 

 

 

                                                                                          (NÃO) 

 

         

                                   (SIM) 

                                                                                          (NÃO) 

 

 

                                   (SIM) 

 

                                                                                           (NÃO) 

 

 

                                  (SIM) 
 

 

Figura 2: Protocolo de correção do critério de pontuação relacional 

Existe alguma relação entre os 

conceitos da proposição? 

nota atribuída: 
zero 
 

A relação entre os conceitos da 

proposição está indicada 

(rotulada)? 

nota atribuída: 
um ponto 
 

O sentido da seta indica uma  relação hierárquica, 

causal ou seqüencial entre os conceitos da 

proposição que é compatível com o rótulo?  

nota atribuída: 
dois pontos 
 

Nota atribuída: 
três pontos 

Proposição a ser pontuada 
 



 57 

O esquema de pontuação relacional (McClure e Bell, 19905) analisa 

separadamente cada proposição apresentada em um mapa conceitual. Uma proposição é 

definida como dois conceitos ligados por uma seta rotulada indicando a relação entre 

esses dois conceitos. Cada proposição é analisada, de acordo com um protocolo de 

pontuação (figura 2), e recebe uma nota que varia de zero a três dependendo do seu grau 

de precisão. A nota final do mapa é obtida somando-se as notas de cada proposição.  

O esquema de pontuação relacional foi adotado nessa pesquisa porque ele nos 

pareceu bastante simples e prático podendo, portanto, ser utilizado em sala de aula sem 

maiores dificuldades. Obviamente é preciso verificar a sua validade.   

O outro critério empregado na análise dos mapas foi a medida da similaridade 

(Goldsmith e Davenport, 19896) de cada mapa com um mapa de referência traçado por 

um professor.  

Para calcular a similaridade entre dois mapas, o primeiro passo é estabelecer a 

vizinhança de cada conceito representado no mapa. A vizinhança é o conjunto dos 

conceitos que estão ligados (relacionados) com o conceito que se está avaliando. Então, 

para cada vizinhança a similaridade é calculada dividindo-se a interseção entre as 

vizinhanças dos dois mapas (o mapa avaliado e o mapa de referência) pela união. 

Finalmente, é calculada a média das similaridades das vizinhanças. Esta média pode 

variar do valor zero até o valor um, e ela representa a similaridade entre os dois mapas. 

Para o melhor entendimento do cálculo da similaridade entre dois mapas 

imaginemos o seguinte exemplo. Em um mapa a ser avaliado foram encontrados três 

conceitos ligados ao conceito “aprendizagem”. Estes três conceitos constituem, 

portanto, a vizinhança do conceito “aprendizagem”. No mapa de referência, a 

vizinhança desse mesmo conceito é constituída pelos mesmos três conceitos mais três 

outros (resultando em um total de seis). A interseção das duas vizinhanças inclui os 

conceitos em comum em ambos os mapas. Nesse caso, a interseção é 3. A união das 

                                                           
5 McCLURE, J.R. & BELL, P. E. Effects of na environmental education related STS approach instruction 
on cognitive structures of pre-service science teachers. University Park, PA:Pennsylvania State 
University. 1990 
 
6 GOLDSMITH, T. E. & DAVENPORT, D. M. . A estructural assessment of classroom learning. In R. 
W. Schvaneveldt (Ed.), Pathfinder associative networks: Studies in knowledge organization. (pp. 241-
254). Norwood, NJ: Ablex. 
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duas vizinhanças é obtida somando-se os conceitos das duas vizinhanças e subtraindo-se 

os comuns. Nesse caso, a união vale 6. A similaridade entre as duas vizinhanças é, 

então, 3 dividido por 6, ou seja, 0,5. Este procedimento é, então, repetido para todos os 

conceitos do mapa e a similaridade do mapa é obtida pela média das similaridades das 

vizinhanças. O cálculo da similaridade só é possível se os mapas forem construídos com 

os mesmos conceitos. 

Os mapas utilizados como referência para aplicação do critério da similaridade 

foram construídos pelos professores das turmas envolvidas nesta pesquisa. Para tanto, 

fez-se necessário ensinar aos professores o que são os mapas conceituais e como 

construi-los. Isso foi feito utilizando-se a mesma atividade introdutória apresentada aos 

alunos. Um professor elaborou, então, o mapa de referência com os conceitos sobre as 

leis da dinâmica e o outro com conceitos sobre o comportamento dos gases. Esses 

mapas estão reproduzidos no anexo 4. 

O critério da similaridade foi aqui adotado porque existem indícios sobre a sua 

validade (McClure et al.,1999) e, sendo assim,  a correlação entre esse esquema e os 

outros adotados pode fornecer evidência sobre a validade concorrente dos outros 

esquemas, conforme será discutido na próxima seção.   

Finalmente, o terceiro critério usado na análise dos mapas consistiu na 

comparação dos mapas dos estudantes com os de dois especialistas em física. Inúmeras 

pesquisas têm usado mapas de especialistas como critério para pontuação de mapas de 

estudantes (Ruiz-Primo et al., 1998; McClure et al., 1999; Klein et al. , 2002), por esse 

motivo decidimos também utilizar esse critério em nossa pesquisa. 

A comparação dos mapas dos estudantes com os dos especialistas foi feito da 

seguinte maneira. Para cada proposição comum entre o mapa do estudante e o de um 

dos especialistas atribuiu-se meio ponto. Quando a proposição era comum aos mapas 

dos dois especialistas, atribuiu-se um ponto ao mapa do estudante. A nota final foi 

obtida somando-se os pontos de todas as proposições. 

Os mapas utilizados nesse critério foram construídos por dois especialistas do 

Departamento de Física da Universidade Federal de Minas Gerais, ambos com ampla e 

reconhecida experiência em pesquisa científica e também no ensino de física para 

cursos de graduação e pós-graduação. Esses especialistas receberam instruções sobre os 
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objetivos desta pesquisa, orientações sobre o que são os mapas conceituais e como 

construi-los e também um artigo sobre mapas conceituais para consulta. Esse artigo, 

escrito por Moreira e Rosa (1986), é um artigo de divulgação sobre mapas conceituais e 

apresenta a vantagem de ser extremamente didático, com muitos exemplos, sobretudo 

na área de física. Entre as instruções dadas aos especialistas, havia a solicitação para que 

a linguagem utilizada por eles na elaboração dos mapas fosse acessível a estudantes do 

ensino médio. Pediu-se também, que não se preocupassem com a hierarquização dos 

conceitos durante a construção dos mapas. Além disso, antes da utilização dos mapas 

dos especialistas na correção dos mapas dos estudantes, fizemos uma entrevista com 

cada um deles a fim de que explicassem os seus mapas. A partir dessas entrevistas os 

mapas sofreram pequenas adaptações de linguagem, tornado-se mais apropriados para o 

nível de instrução dos estudantes. Esses mapas elaborados pelos especialistas estão 

reproduzidos no anexo 5 . 

Durante a correção dos mapas, preocupamo-nos em registrar o tempo gasto em 

cada critério para a execução da tarefa. Esse tempo foi um dos elementos usados na 

comparação dos três critérios de pontuação. Além disso, estabelecemos a correlação 

entre esses critérios e, também, entre eles e os resultados dos alunos em um teste de 

múltipla escolha. Esse teste, que fazia parte do processo de avaliação usado pela escola, 

foi elaborado pelos professores e consistia basicamente de questões de vestibulares 

sobre os mesmos conceitos utilizados nos mapas conceituais. No anexo 6 encontra-se 

reproduzido o teste aplicado aos alunos da 1a série.   

 

6.3 – OS INSTRUMENTOS DE ANÁLISE 

Todo instrumento usado para avaliação educacional deve ser válido, ou seja, 

deve coletar dados que sejam relevantes para a avaliação, e fidedigno, isto é, deve 

coletar os dados com precisão. Na falta desses atributos o instrumento deixa de ser 

confiável e os dados coletados não podem subsidiar qualquer tipo de tomada de 

decisões. Portanto, se pretendemos utilizar mapas conceituais para avaliar de forma 

confiável a organização do conhecimento dos estudantes, precisamos garantir sua 

validade e sua fidedignidade. 
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A validade é um julgamento do grau com que as evidências empíricas e teóricas 

suportam as inferências e ações baseadas nos dados coletados na avaliação. Desta 

forma, a validade é sempre uma questão de grau, do grau de confiança no uso de nossos 

dados para fazer inferências e propor ações. Quanto mais evidências sobre a validade de 

um instrumento de avaliação, mais confiável é esse instrumento. 

Faz parte da validade de um instrumento de avaliação a validade de conteúdo e a 

de construto.  

A validade de conteúdo está relacionada com o grau com que o resultado 

fornecido pelo instrumento é uma evidência do domínio do aluno em um dado conjunto 

de conteúdos. Esta validade é baseada em um julgamento profissional sobre a relevância 

do resultado e no grau de sua importância para inferência do domínio dos alunos sobre 

um certo conteúdo. 

A validade de construto está relacionada com o grau com que o instrumento está 

relacionado com o construto específico que ele quer verificar. O construto é qualquer 

traço latente ou variável cognitiva que não pode ser verificado diretamente mas apenas 

através da medida de outras variáveis ou indicadores. No nosso caso a organização do 

conhecimento (estrutura cognitiva) é o construto e o número de proposições corretas no 

mapa (baseado no esquema de pontuação adotado), é a variável indicadora do construto. 

Essa divisão entre validade de construto e validade de conteúdo não possui um 

limite bem definido, sendo aqui utilizada mais como um recurso didático. A validade de 

construto em certa medida engloba a de conteúdo e também é baseada no julgamento de 

profissionais.  

A validade não é uma coisa simples de ser demonstrada. Existem pelo menos 

três possíveis formas de validação: validação de construto, validação concorrente e 

validação preditiva. 

Na validação de construto verificamos se existe alguma teoria que liga ou pelo 

menos sugira uma ligação entre os resultados dos alunos no nosso dispositivo de 

avaliação e o construto  desejado, a organização do conhecimento. Como vimos no 

capítulo 3, a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel (Ausubel, Novak e 

Hanesian, 1978) nos dá esse suporte teórico. 
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Na validação concorrente verificamos se existe uma maneira independente e 

confiável de se verificar o construto. Para isso, basta compararmos os resultados dos 

alunos no nosso dispositivo de avaliação e no dispositivo existente, através de 

correlações, por exemplo. 

Finalmente, na validação preditiva, verificamos se a existência de uma certa 

organização do conhecimento (indicada pelo mapa conceitual) permite prever certos 

resultados futuros dos alunos, como o sucesso na resolução de alguns tipos de 

problemas (conforme sugerem as pesquisas em psicologia cognitiva). 

A validação de um instrumento de avaliação depende tanto da sua validade 

quanto da sua fidedignidade. A fidedignidade de um instrumento está relacionada com 

sua precisão em determinar a presença de um construto específico. Um instrumento de 

medida fidedigno deve mostrar para o construto medido o mesmo valor ou valores bem 

próximos quando fizermos  várias medidas deste. No próximo capítulo abordaremos a 

questão da fidedignidade com maiores detalhes.  

Em nossa pesquisa trabalhamos com a validade concorrente, uma vez que 

comparamos os resultados dos alunos através de um critério de pontuação que tem uma 

certa validade  - a medida da similaridade do mapa do estudante com um mapa de 

referência – com os resultados obtidos através de outros esquemas de pontuação – o 

esquema de pontuação relacional e o esquema de comparação com mapas de 

especialistas.  

A comparação entre os resultados obtidos através dos três esquemas de 

pontuação foi feita com o uso de correlação (Costa Neto, 1985; Spiegel, 1974) . A 

correlação mede o grau de relação entre duas ou mais variáveis. Duas variáveis estão 

perfeitamente correlacionadas se podemos obter uma delas a partir da outra por meio de 

alguma equação. A correlação linear nos diz o quanto a relação entre as variáveis se 

aproxima de uma relação linear, ou de uma reta quando representamos os dados em um 

gráfico de dispersão. O coeficiente de correlação mede a correlação linear entre duas 

variáveis. Seu valor varia de -1 a +1 sendo que um valor próximo de +1 indica que os 

alunos com maiores notas nos mapas conceituais corrigidos por um critério também 

apresentam maiores notas nos mapas corrigidos por outro critério. Valores negativos de 
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correlação caracterizam o comportamento inverso, ou seja, os alunos com maiores notas 

em um critério apresentam notas baixas em outro. 

 

6.4 – OS RESULTADOS 

Os mapas elaborados pelos alunos foram corrigidos e pontuados através de três 

esquemas de pontuação diferentes. Além disso, os resultados dos alunos nos mapas 

conceituais foram comparados com o resultado em um teste de múltipla escolha 

abordando os mesmos conceitos usados nos mapas conceituais. As pontuações dos 

estudantes nessas atividades são mostradas nas tabelas 4 e 5.  

Tabela 4. Notas dos estudantes da 1a série no teste de múltipla escolha e nos mapas conceituais: 
critério relacional (C1), medida da similaridade (C2) e comparação com mapas de especialistas 
(C3). 

Estudante C1 C2 C3 ME 
1 15 0,12 2 0,5 
2 16 0,34 3 2 
3 7 0,24 0 2,5 
4 13 0,14 2 2 
5 6 0,18 1 1,5 
6 9 0,36 0 1,5 
7 10 0,37 0 2 
8 14 0,27 1 3,5 
9 13 0,39 1,5 3 
10 9 0,28 0 0,5 
11 22 0,37 4,5 3 
12 4 0,18 1 3 
13 10 0,085 1,5 2,5 
14 13 0,36 2 2 
15 7 0,16 0 0,5 
16 19 0,2 2 1,5 
17 4 0,095 0 1,5 
18 11 0,34 0 2 
19 5 0,24 0 2,5 
20 13 0,34 0,5 1 
21 12 0,18 2,5 3,5 
22 12 0,42 2 2,5 
23 9 0,23 0 2,5 
24 10 0,085 1,5 2,5 
25 11 0,49 1 1 
26 12 0,59 1,5 2 
27 16 0,25 2 2 
28 18 0,36 3,5 1,5 
29 12 0,19 2 3,5 
30 19 0,44 2,5 2,5 
31 7 0,52 4 1,5 
32 18 0,23 0 3 
33 25 0,52 5,5 2 
34 6 0,01 0 2 
35 18 0,31 2,5 3 
36 22 0,38 4 3 
37 7 0,28 0 1,5 
38 9 0,13 1 2,5 
39 11 0,32 0 2,5 
40 7 0,21 0,5 2 
41 9 0,15 1 1,5 
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42 8 0,47 0,5 2,5 
43 23 0,55 3,5 1,5 
44 17 0,51 3 1,5 
45 19 0,31 2,5 3 
46 19 0,48 3 3 
47 25 0,48 4,5 3 
48 9 0,49 0 3 
49 9 0,2 0,5 2 
50 20 0,4 5 2,5 
51 22 0,32 2 4 
52 22 0,31 3 2,5 
53 8 0,17 0,5 3 
54 13 0,29 2,5 2 
55 6 0,2 0,5 2 
56 13 0,51 2 2,5 
57 10 0,25 3,5 1,5 
58 26 0,21 3,5 2 
59 7 0,17 0 3,5 
60 11 0,19 1 3 
61 7 0,23 1,5 2 
62 9 0,52 0 2 
63 7 0,08 0,5 2,5 
64 8 0,51 0 1,5 
65 8 0,25 0 2 
66 12 0,29 1 1,5 
67 11 0,47 2 2 
68 6 0,07 0 2 
69 15 0,58 2,5 2,5 

 

 

Tabela 5. Notas dos estudantes da 2a série no teste de múltipla escolha e nos mapas conceituais: 
critério relacional (C1), medida da similaridade (C2) e comparação com mapas de especialistas 
(C3). 

Estudante C1 C2 C3 ME 
1 15 0,28 4 2 
2 18 0,3 4 3,5 
3 19 0,39 4,5 3 
4 8 0,41 0 2 
5 22 0,22 5 2 
6 18 0,51 4,5 4 
7 9 0,47 3 1,5 
8 18 0,3 4,5 1,5 
9 14 0,26 4 4,5 
10 20 0,36 3,5 2 
11 15 0,39 5 0,5 
12 20 0,55 4,5 4,5 
13 12 0,22 4 2,5 
14 22 0,36 5,5 2,5 
15 19 0,42 5 1 
16 9 0,34 2,5 3 
17 27 0,35 5,5 3 
18 16 0,27 4 3,5 
19 22 0,42 5,5 1 
20 14 0,39 4 4 
21 14 0,24 4,5 2,5 
22 19 0,48 5,5 1,5 
23 25 0,53 6 2,5 
24 12 0,28 3,5 2,5 
25 20 0,41 6 4 
26 15 0,39 3,5 4 
27 19 0,47 5 2 
28 9 0,32 1,5 3,5 
29 20 0,37 5 3 
30 15 0,41 4,5 3 
31 21 0,55 5 2,5 
32 18 0,48 5 4 
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33 22 0,34 6 3 
34 11 0,16 1 1,5 
35 12 0,42 4,5 2 
36 8 0,17 0,5 2,5 
37 12 0,29 4 2,5 
38 8 0,16 0,5 1,5 
39 26 0,37 7 3 
40 16 0,43 4,5 2 
41 13 0,26 2 3 
42 21 0,54 5,5 3 
43 14 0,24 5 3,5 
44 13 0,27 3,5 4 
45 18 0,42 5 3,5 
46 37 0,55 8,5 2,5 
47 25 0,37 4 1 
48 27 0,45 7 3 
49 12 0,23 1,5 3,5 
50 27 0,43 5,5 2,5 
51 28 0,61 8 2 
52 20 0,3 5 3 
53 17 0,39 5,5 1,5 

 

É importante esclarecer que o único esquema usado na correção dos mapas 

conceituais que possui uma pontuação máxima definida a priori é a medida da 

similaridade com um mapa de referência. Nesse esquema de correção a pontuação 

máxima seria igual a 1 ponto e indicaria que o mapa do estudante é igual ao mapa de 

referência. Os outros dois esquemas de correção não possuem uma pontuação máxima 

previamente definida. No caso do esquema relacional, quanto maior for o número de 

proposições corretas elaboradas pelo estudante, maior será a pontuação do mapa. Já no 

caso da comparação com mapas de especialistas, quanto maior for o número de 

proposições elaboradas pelo estudante iguais às proposições dos especialistas maior será 

a pontuação do mapa. Portanto, esses dois últimos esquemas de correção preocupam-se 

com a qualidade das proposições. Entretanto, na comparação com mapas de 

especialistas uma proposição correta só é pontuada quando ela também está presente no 

mapa de um deles pelo menos. Isso explica as baixas pontuações obtidas pelos 

estudantes nesse esquema de correção. Os testes de múltipla escolha aplicados têm 

pontuação máxima igual a 4,0 pontos, no caso da 1a série, e 5,0 pontos, no caso da 2a 

série. 

Nas tabelas 6 e 7 apresentamos os coeficientes de correlação entre os esquemas 

de pontuação e os resultados no teste de múltipla escolha. 
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Tabela 6. Correlação entre as notas dos estudantes da 1a série no teste de múltipla escolha (ME)  e 
as notas dos mapas conceituais: (C1) critério relacional, (C2) medida da similaridade e (C3) 
comparação com mapas de especialistas. 

 C2 C3 ME 
C1 0,400*  0,773*  0,218** 
C2  0,387* -0,011 
C3   0,135 

* p < 0.005  **p < 0.05 

 

Tabela 7. Correlação entre as notas dos estudantes da 2a série no teste de múltipla escolha (ME)  e 
as notas dos mapas conceituais: (C1) critério relacional, (C2) medida da similaridade e (C3) 
comparação com mapas de especialistas. 

 C2 C3 ME 
C1 0,557* 0,846* -0,033 
C2  0,598* 0,006 
C3   0,012 

* p < 0.005 

 

O valor p que aparece nas tabelas 6 e 7 é denominado nível de significância dos 

coeficientes de correlação calculados. Devemos nos lembrar que esses coeficientes 

foram calculados com base nos n elementos de nossa amostra (n=69, no caso da 1a série 

e n=53 no caso da 2a série) e que, portanto, representam apenas uma estimativa do 

verdadeiro coeficiente de correlação populacional. Assim sendo, o valor p indica a 

probabilidade de, sendo o coeficiente de correlação populacional igual a zero, 

encontrarmos os valores de coeficientes de correlação mostrados nas tabelas 6 e 7. 

Como essa probabilidade é muito baixa (p<0,005 e p<0,05), é muito pouco provável 

que os coeficientes mostrados nas tabelas sejam diferentes de zero apenas por causa de 

erro amostral. As correlações encontradas na nossa amostra devem estar próximas das 

correlações da população, ou seja, as correlações encontradas devem existir na 

população. 

A análise das tabelas 6 e 7 indica que existe uma correlação positiva 

significativa entre os três esquemas de pontuação, sobretudo entre o esquema de 

pontuação relacional e o esquema de comparação com mapas de especialistas. Portanto, 

como a medida da similaridade já possui evidências sobre sua validade (McClure et 

al.,1999), essa correlação é uma evidência favorável à validade concorrente do esquema 

de pontuação relacional e do esquema de comparação com mapas de especialistas.  
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Esse resultado é muito interessante pois, uma vez que os três esquemas 

apresentam uma correlação significativa entre si, podemos optar pela adoção de um 

deles na correção de mapas conceituais. Obviamente, outros fatores devem ser 

considerados nessa escolha, sobretudo quando se espera que o uso dos mapas 

conceituais seja uma alternativa viável para utilização em sala de aula. Nesse contexto, 

além de nos preocuparmos com a validade e com a fidedignidade do esquema de 

pontuação, devemos nos preocupar também com as possíveis vantagens e desvantagens 

que cada um desses esquemas de pontuação apresentam. 

Um fator fundamental para definir a vantagem de um esquema em relação aos 

outros é o tempo necessário para a correção dos mapas através de cada um deles. A 

tabela 8 apresenta os valores dos tempos despendidos em cada um dos três esquemas. 

Tabela 8. Tempo empregado na correção dos mapas conceituais através dos três esquemas de 
pontuação: (C1) critério relacional, (C2) medida da similaridade e (C3) comparação com mapas de 
especialistas.  

Esquema de pontuação 1a série (69 mapas) 2a série (53 mapas) 
C1 145 min. 164 min. 
C2 306 min. 220 min. 
C3 151 min. 113 min. 

 

A partir da tabela 8 podemos perceber que o esquema de medida da similaridade 

dos mapas dos estudantes com um mapa de referência é o esquema mais moroso para a 

pontuação dos mapas. Em média gastamos 4,3 minutos para corrigir cada mapa por esse 

critério contra aproximadamente 2,5 minutos e 2,2 minutos para correção através do 

esquema relacional e através da comparação com mapas de especialistas, 

respectivamente. Portanto, se por um lado o esquema da similaridade apresenta a 

vantagem de possuir uma certa validade, o tempo necessário para a correção dos mapas 

é a grande desvantagem apresentada por esse esquema, desvantagem que tem um peso 

significativo na viabilidade de sua utilização em sala de aula já que, em geral, os 

professores lecionam para um grande número de alunos, o que torna escasso o tempo 

para a correção de avaliações.  

Em relação ao fator tempo, o esquema de comparação dos mapas dos estudantes 

com mapas de especialistas é o mais viável para utilização em sala de aula, embora o 

esquema relacional o siga bem de perto.  Entretanto, o esquema de comparação com 

mapas de especialistas apresenta a grande desvantagem de depender dos especialistas 
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para a elaboração dos mapas usados na correção. O acesso a especialistas nem sempre é 

simples e muito menos viável para situações de sala de aula. Além disso, existem outras 

dificuldades como a adequação da linguagem do especialista ao nível de instrução dos 

alunos, a questão da coerência entre os especialistas e o risco dos alunos considerarem o 

seu mapa correto e encararem o mapa como algo a ser memorizado, risco, aliás, também 

inerente ao esquema de medida da similaridade. 

Diante dessa análise, acreditamos que o esquema relacional é o mais apropriado 

para utilização em sala de aula. Esse esquema apresenta evidências sobre a sua validade 

(devido à sua correlação com o da similaridade), não depende de outras pessoas a não 

ser do próprio professor que resolver utilizá-lo e o tempo necessário para a tarefa de 

correção dos mapas é compatível com outras formas tradicionais de avaliação.  

Quanto à comparação entre os resultados dos mapas conceituais e os resultados 

no teste de múltipla escolha (tabelas 6 e 7) não encontramos nenhuma correlação 

significativa, embora as pesquisas em psicologia cognitiva, conforme já indicamos, 

sugiram uma relação entre a organização do conhecimento e o desempenho na resolução 

de problemas. Acreditamos que essa comparação careça de um estudo mais detalhado, 

mas nos arriscamos, ainda assim, a esboçar uma possível explicação para os baixos 

valores (praticamente zero) dos coeficientes de correlação entre os mapas conceituais e 

os testes de múltipla escolha encontrados em nossa pesquisa. Na nossa opinião essa 

correlação é afetada pela qualidade do teste de múltipla escolha. Se o teste depende 

mais de memorização do que de uma boa organização do conhecimento, é de se esperar 

que nenhuma correlação seja encontrada entre ele e os mapas conceituais. Dito de outra 

forma, se a resolução do teste depende mais da memorização de determinados conceitos 

ou de determinadas formas de resolver problemas, até mesmo os estudantes que não têm 

uma boa organização do conhecimento podem se sair bem no teste.   
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CAPÍTULO 7  

 

  A FIDEDIGNIDADE DOS MAPAS CONCEITUAIS 
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7.1 – INTRODUÇÃO 

Nessa etapa, destinada à verificação da fidedignidade do sistema de pontuação 

relacional, os mapas elaborados pelos alunos na atividade B (anexo 3) foram corrigidos 

e pontuados pelo sistema de pontuação relacional e comparados com os mapas 

elaborados na atividade A (anexo 2). Verificamos a fidedignidade apenas do sistema de 

pontuação relacional pois ele foi o que se mostrou mais viável para utilização em sala 

de aula, conforme discutido no capítulo anterior. Assim sendo, a verificação da 

fidedignidade desse sistema de pontuação será mais uma evidência favorável à sua 

validação. 

Neste capítulo descreveremos o que é a fidedignidade e como verificá-la e 

apresentaremos os resultados alcançados nessa etapa da pesquisa. 

 

7.2 – FIDEDIGNIDADE 

A fidedignidade de um instrumento de avaliação está relacionada com sua 

precisão em determinar a presença de um construto específico. Toda pessoa que pratica 

algum esporte, por exemplo, está ciente da variabilidade do desempenho humano. Em 

um teste que verifica aprendizagem devemos esperar o mesmo tipo de variabilidade no 

desempenho dos alunos causados por uma série de fatores cujo efeito sobre o 

desempenho está relacionado com seu erro de medida. A quantificação desse erro é a 

essência da análise da fidedignidade do teste. Um instrumento de medida fidedigno 

deve mostrar para o construto medido o mesmo valor ou valores bem próximos quando 

fizer várias medidas deste. Se cada vez que medimos o construto obtemos um valor 

muito diferente o instrumento não é fidedigno, ou seja, o erro de medida é muito grande 

(Talim, 2000). 

 Em um teste com mapas conceituais que verifica a organização do 

conhecimento dos estudantes, devemos esperar também uma certa variabilidade em 

desempenho causada por uma combinação de fatores. Fatores que podem ser fontes de 

erros em uma avaliação com mapas conceituais incluem: a) variações na proficiência 

dos estudantes na elaboração dos mapas; b) variações no domínio do conteúdo avaliado 

pelos mapas conceituais; c) a complexidade da tarefa solicitada (tarefas complexas 
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podem desviar a atenção dos estudantes  para os procedimentos de construção dos 

mapas e diminuir a qualidade de suas representações); d) consistência entre o que se 

pretende avaliar e o esquema de correção adotado. Esse último fator indica que a 

seleção do esquema de correção deve estar vinculada aos objetivos da avaliação, ou 

seja, se pretendemos avaliar a qualidade das proposições elaboradas pelos estudantes 

não devemos utilizar um esquema de correção que se preocupe com a hierarquização 

dos conceitos, por exemplo.     

A fidedignidade é um conceito estatístico que pode ser calculado de várias 

maneiras. Uma maneira de verificarmos a fidedignidade é fazermos medidas de 

estabilidade. Essas medidas consistem na reaplicação do instrumento de avaliação (o 

mapa conceitual sobre um mesmo tema) com um certo intervalo de tempo, calculando-

se depois o coeficiente de correlação entre os resultados das duas aplicações. É um 

método freqüentemente chamado “teste-reteste”. Neste método, um coeficiente de 

fidedignidade próximo do valor 1 corresponde a uma alta correlação positiva entre os 

resultados dos dois testes e indica que os alunos que obtiveram as notas mais altas e as 

mais baixas no 1o teste foram os mesmos que obtiveram, respectivamente, as mais altas 

e as mais baixas no 2o teste, com possibilidade de algumas variações, obviamente. Esta 

consistência de resultados indica que o teste é fidedigno.  

Em nossa pesquisa o intervalo de tempo entre os dois testes foi de 

aproximadamente um mês, tempo considerado apropriado pois não foi grande o 

suficiente para os alunos aprenderem mais sobre os temas avaliados e nem pequeno 

demais para eles se lembrarem dos detalhes dos mapas do 1o teste.  
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7.3 – OS RESULTADOS 

Os mapas conceituais elaborados pelos estudantes nas duas atividades de 

avaliação, aplicadas com um intervalo de aproximadamente um mês, foram corrigidos 

pelo esquema de pontuação relacional. As notas obtidas pelos estudantes nas duas 

atividades estão na tabela 9. 

 

Tabela 9. Notas dos estudantes na 1a avaliação com mapas conceituais (teste) e na 2a avaliação (re-
teste) de acordo com o esquema de pontuação relacional.  
 

1a série 2a série 
Estudante Teste Re-teste Estudante Teste Re-teste 

1 15 4 1 15 13 
2 16 7 2 18 10 
3 7 8 3 19 17 
4 13 5 4 8 14 
5 6 1 5 22 15 
6 9 7 6 18 19 
7 10 8 7 9 1 
8 14 9 8 18 13 
9 13 10 9 14 21 
10 9 8 10 20 15 
11 22 10 11 15 10 
12 4 4 12 20 15 
13 10 8 13 12 14 
14 13 13 14 22 11 
15 7 8 15 19 21 
16 19 15 16 9 10 
17 4 1 17 27 12 
18 11 5 18 16 0 
19 5 6 19 22 15 
20 13 11 20 14 19 
21 12 11 21 14 9 
22 12 12 22 19 10 
23 9 7 23 25 14 
24 10 7 24 12 7 
25 11 5 25 20 21 
26 12 10 26 15 4 
27 16 6 27 19 8 
28 18 13 28 9 8 
29 12 12 29 20 11 
30 19 9 30 15 14 
31 7 6 31 21 11 
32 18 13 32 18 12 
33 25 9 33 22 12 
34 6 6 34 11 5 
35 18 8 35 12 13 
36 22 16 36 8 10 
37 7 5 37 12 12 
38 9 7 38 8 4 
39 11 7 39 26 19 
40 7 10 40 16 8 
41 9 6 41 13 5 
42 8 11 42 21 12 
43 23 10 43 14 10 
44 17 9 44 13 17 
45 19 8 45 18 16 
46 19 14 46 37 17 
47 25 20 47 25 13 
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48 9 6 48 27 17 
49 9 6 49 12 17 
50 20 10 50 27 16 
51 22 21 51 28 18 
52 22 26 52 20 13 
53 8 8 53 17 9 
54 13 0 Média 17,6 12,4 
55 6 1 Desvio padrão 5,9 4,9 
56 13 8 Correlação 0,433* 
57 10 0    
58 26 13    
59 7 5    
60 11 7    
61 7 0    
62 9 5    
63 7 10    
64 8 6    
65 8 4    
66 12 7    
67 11 5    
68 6 5    
69 15 10    

Média 12,5 8,2    
Desvio padrão 5,6 4,6    

Correlação 0,658*   

* p < 0,005 

 

De acordo com os dados da tabela observamos que existe uma correlação 

positiva significativa entre os resultados do teste e do re-teste. Isso significa que, de uma 

maneira geral, os alunos que tiveram melhor desempenho na 1a atividade de avaliação 

também tiveram um bom desempenho na 2a e, da mesma forma, os alunos de 

desempenho mais baixo na 1a atividade também tiveram baixo desempenho na 2a.  

Essa consistência de resultados, conforme discutido na seção anterior, indica que 

o instrumento de avaliação é fidedigno. Entretanto, vale ressaltar que, como acontece 

com a validade, a fidedignidade é uma questão de grau. Podemos dizer que os valores 

dos coeficientes de correlação encontrados em nossa pesquisa indicam uma correlação 

moderada entre as duas atividades de avaliação. Obviamente, quanto maior é o 

coeficiente de correlação encontrado, maior é o grau de relação entre as duas atividades.  

Ainda analisando a tabela 9, percebemos que a nota média dos alunos na 1a 

atividade de avaliação é , nas duas séries, maior do que a nota média na 2a atividade de 

avaliação. Na nossa percepção esse desempenho médio mais baixo na 2a atividade de 

avaliação é reflexo do tempo entre as duas avaliações. Quando ocorreu a 1a avaliação, 

os alunos tinham acabado de estudar os conceitos usados na elaboração dos mapas 

conceituais, já no momento da 2a avaliação os alunos estavam estudando outros 

assuntos. Além disso, percebemos os alunos menos envolvidos com a 2a avaliação do 
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que com a 1a , sobretudo porque essas avaliações não foram valorizadas pelo professor 

e, graças à cultura da nota, os alunos pouparam esforços na elaboração dos mapas da 2a 

avaliação.     
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  CONCLUSÕES 
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Os mapas conceituais representam uma alternativa viável para avaliação do 

conhecimento dos estudantes em situações de sala de aula? Quais as evidências 

extraídas desta pesquisa que indicam ou rejeitam o uso dos mapas conceituais na 

avaliação? Quais as possibilidades para a continuação deste trabalho? 

Determinar a viabilidade de utilização dos mapas conceituais na avaliação dos 

estudantes de um curso de física de ensino médio foi a questão central dessa pesquisa. 

Entretanto, ao nosso ver, essa questão não se encerra nessa dissertação. Aqui, 

procuramos algumas evidências que sinalizassem o potencial dos mapas conceituais 

como instrumento de avaliação, mas, certamente, não esgotamos as possibilidades. Pelo 

contrário, acreditamos que ainda há muito o que pesquisar sobre esse assunto. 

Porém, é inegável que os resultados alcançados com esse trabalho contribuirão 

para aquecer o debate sobre o uso dos mapas conceituais na avaliação. Retomemos, 

pois, as questões da pesquisa a fim de entendermos as contribuições e as lacunas a 

serem preenchidas por trabalhos posteriores.      

É possível ensinar aos alunos a construírem mapas conceituais para servirem 

como instrumento de avaliação? Quais os recursos necessários para isso? 

A resposta a essa questão é um redundante sim. Não só é possível ensinar aos 

alunos o que são mapas conceituais e como construí-los como também é possível fazer 

isso com recursos bastante modestos.  

Conforme discutido no capítulo 5 dessa dissertação, em cerca de cinqüenta 

minutos (duração típica de uma aula) realizamos as atividades de treinamento dos 

alunos e verificamos que os mesmos entenderam de maneira satisfatória o que são e 

como construir mapas conceituais. Além disso, as atividades aqui propostas 

necessitaram de recursos muito simples, basicamente lápis e papel. Obviamente, outros 

recursos podem ser empregados e diferentes atividades podem ser desenvolvidas, mas, 

como o nosso interesse era verificar a viabilidade dos mapas conceituais em situações 

típicas de sala de aula, procuramos desenvolver atividades com recursos mais simples 

que não fossem um entrave para o trabalho do professor. 

O capítulo 5 também se ocupou de outra questão da pesquisa: Quais são as 

opiniões dos alunos sobre os mapas conceituais? 
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Pelo menos nesse primeiro contato dos alunos com os mapas conceituais as 

opiniões foram bastante animadoras. A maioria dos alunos não só achou os mapas 

conceituais interessantes como também achou fácil a sua construção. É claro que temos 

que levar em conta que a novidade sempre é um elemento que motiva o interesse dos 

alunos. Portanto, estudos posteriores podem avaliar se suas opiniões continuam 

favoráveis ao uso dos mapas conceituais, depois que estes passam a ser utilizados 

sistematicamente em sala de aula.   

Quais são os tipos de mapas que podem ser utilizados como instrumento de 

avaliação? 

Nesse trabalho procuramos mostrar que existem diferentes tipos de mapas 

conceituais que podem ser utilizados como instrumento de avaliação. Entretanto, 

conforme indicado por trabalhos anteriores, cada tipo de atividade permite obter 

informações diferentes sobre a estrutura conceitual dos estudantes, sendo que as 

atividades menos dirigidas, mais abertas, fornecem um retrato mais minucioso dessa 

estrutura conceitual. Em nosso trabalho procuramos utilizar mapas conceituais que não 

fossem tão abertos, a ponto de dificultar a avaliação do professor, mas que também não 

fossem tão dirigidos a ponto de limitar a obtenção de informações relevantes. Assim, 

analisamos mapas conceituais elaborados a partir de uma lista de conceitos fornecida 

por nós. Esse tipo de atividade se mostrou muito interessante porque, uma vez definidos 

os conceitos, é mais fácil dimensionar o tempo para elaboração do mapa, é possível 

estabelecer comparações entre os mapas dos alunos e/ou entre os mapas dos alunos e 

um mapa de referência.  

Nossa pesquisa mostrou, por exemplo, que uma atividade de elaboração de um 

mapa conceitual a partir de uma lista com dez conceitos é realizada pelos alunos em 

uma aula de cinqüenta minutos, tempo muitas vezes insuficiente para realização de um 

teste tradicional de resolução de problemas.         

Os mapas conceituais podem ser corrigidos e pontuados de modo a permitirem 

uma inferência útil da organização do conhecimento dos alunos? Quais são os critérios 

de correção que podem ser adotados? Esses critérios têm validade? 

As questões acima talvez sejam as mais importantes deste trabalho, por isso, ao 

longo de toda a dissertação, procuramos apresentar argumentos teóricos que 
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contemplassem essas questões e, especialmente nos capítulos 6 e 7, procuramos coletar 

evidências empíricas que indicassem respostas possíveis. 

 A análise desenvolvida no capítulo 6 nos mostrou que os três critérios de 

correção analisados nesse trabalho – o critério relacional, a medida da similaridade e a 

comparação com mapas de especialistas – apresentam uma correlação significativa entre 

eles. Essa correlação é uma evidência favorável à validade concorrente desses critérios, 

uma vez que a medida da similaridade, conforme discutido, apresenta um certo grau de 

validade verificado por pesquisas anteriores. Entretanto, como o nosso interesse maior é 

verificar a viabilidade dos mapas conceituais como instrumento de avaliação para 

utilização em situações de sala de aula, procuramos identificar, entre esses três critérios, 

aquele que mais se enquadrava nessa situação.  

Portanto, a partir da análise de alguns elementos como a qualidade das 

informações obtidas através de cada um dos critérios, o tempo despendido na correção 

dos mapas e os recursos necessários para utilização desses critérios, concluímos que o 

critério relacional é o que melhor atendeu às nossas expectativas. Trata-se de um critério 

que só depende do trabalho do professor, demanda um tempo para a correção dos mapas 

compatível com outras formas mais tradicionais de avaliação e permite ao professor 

uma boa leitura das estruturas conceituais dos estudantes. Além disso, a análise da 

fidedignidade desse critério, apresentada no capítulo 7, nos forneceu mais evidências 

sobre sua validade. 

Assim sendo, encontramos resposta afirmativa para outra questão de nossa 

pesquisa: O tempo necessário para a realização de uma avaliação com mapas 

conceituais é compatível com o tempo despendido nas avaliações tradicionais? 

Tanto no que se refere à correção dos mapas quanto à aplicação das atividades 

de avaliação, o tempo investido é perfeitamente compatível com outras formas de 

avaliação. Além disso, o tempo necessário para a elaboração de uma atividade de 

avaliação, como aquelas utilizadas nesta pesquisa, é bastante reduzido quando 

comparado com testes dissertativos ou de múltipla escolha, por exemplo. A elaboração 

de uma atividade de avaliação com mapas conceituais requer do professor uma simples 

seleção dos conceitos que ele julgar mais relevantes.  
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Finalmente, chegamos à última questão: Os resultados de uma avaliação usando 

mapas conceituais permitem prever o desempenho dos alunos na resolução de 

problemas escolares de Física? 

Os resultados alcançados em nossa pesquisa indicam que essa é uma questão que 

carece de mais investigação. Embora as pesquisas em psicologia cognitiva sugiram uma 

estreita relação entre o desempenho na resolução de problemas e a forma como os 

conceitos estão estruturados nas mentes dos estudantes, não encontramos nenhuma 

correlação significativa entre os desempenhos dos alunos nas atividades com mapas 

conceituais e em testes de múltipla escolha. Esse resultado, entretanto, pode ser reflexo 

das características do teste. Se ele exige apenas a memorização de conceitos ou a 

aplicação mecânica de fórmulas é possível que mesmo aqueles alunos que não têm uma 

boa organização do conhecimento possam se sair bem no teste. Portanto, um possível 

desdobramento deste trabalho seria um estudo mais minucioso sobre a relação entre os 

resultados de uma avaliação com mapas conceituais e o desempenho dos alunos na 

resolução de problemas. 

Outra questão que fica em aberto é o estudo do uso dos mapas conceituais em 

avaliação com função somativa. Conforme pode-se perceber neste trabalho, os mapas 

conceituais convergem mais para uma avaliação formativa que visa ao diagnóstico e à 

recuperação da aprendizagem, do que para uma avaliação somativa, que visa à 

classificação ou o julgamento. Entretanto, como na maioria das escolas os sistemas de 

avaliação aproximam-se mais de avaliações somativas, seria interessante saber se os 

resultados aqui encontrados poderiam ser estendidos a esse tipo de avaliação. Seria 

possível usar as notas dos mapas conceituais para classificar ou comparar os alunos?      

De volta ao ponto de partida, à questão principal desta dissertação, os mapas 

conceituais representam uma alternativa viável para avaliação do conhecimento dos 

alunos de um curso de física de ensino médio? Acreditamos que sim.  

Diante dos resultados obtidos com essa pesquisa estamos convencidos de que os 

mapas conceituais podem ser uma ferramenta útil na avaliação da aprendizagem dos 

estudantes. Entretanto, o nosso trabalho precisa passar pelo crivo mais importante: o do 

cotidiano da sala de aula. Esta dissertação será avaliada pela comunidade acadêmica 

mas é o professor, no dia-a-dia, quem vai confirmar a viabilidade dos mapas 



 79 

conceituais. Talvez este trabalho suscite a desconfiança de alguns, talvez desperte a 

curiosidade de outros. De qualquer forma, ainda esperamos que este trabalho ajude a 

diminuir o abismo que impede que os resultados das pesquisas em avaliação cheguem 

às salas de aula. 
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Mapa Conceitual- Atividade 1 
 

Este exercício orientará você  numa atividade de desenhar uma figura que 

mostra como você organiza diferentes idéias ou conceitos. Esses desenhos são 

chamados de mapas conceituais. 

 
Aqui estão duas palavras que estão relacionadas : CÃO e GATO . 
 
Pense em como elas estão relacionadas.  
 

Por exemplo, cães e gatos são ambos animais. 
 
Outro exemplo é que cães e gatos frequentemente brigam um com outro.  

 

Há inúmeras maneiras em que essas palavras podem estar relacionadas. Escolha 

uma dessas maneiras e então desenhe uma linha entre os dois balões abaixo. Escreva 

uma ou algumas poucas palavras sobre a linha para mostrar como é essa relação.  

 
 
                               CÃO                                          GATO 
 
 
 

Agora ponha uma seta sobre a linha para mostrar o sentido da relação. Quem faz 

o que? Ou, o que causa o que? Aqui está nosso exemplo. Nós usamos uma seta dupla 

porque ela vai em ambas os sentidos : o cão briga com o gato e o gato briga com o cão.  

 
                                                       briga 
                                CÃO                                        GATO  
 
 
 

Um mapa conceitual diferente sobre CÃO e GATO pode se parecer como este :  

                                                     morde 
                                                     
 
                              CÃO                                        GATO 
 

 
                                                    arranha 
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A seguir temos um mapa com 4 palavras ou conceitos. Como essas palavras 

estão relacionadas ? Desenhe linhas com setas e escreva algumas poucas palavras para 

indicar como esses conceitos estão relacionados. 

 
 
                                   CÃO                                          GATO 
 
 
 
 
 
 
 
                                POODLE                                      AFEIÇÃO  
 
 
 

Aqui está um mapa que você pode fazer. Note que a linha que vai de GATO para 

AFEIÇÃO tem apenas uma seta simples, porque a relação apenas vai “num sentido”. O 

GATO dá às pessoas AFEIÇÃO, mas afeição não dá às pessoas o gato. Note também 

que neste mapa, POODLE está relacionado a CÃO,  e com nenhum outro termo.  

 
                                                          morde 
                                                         
 
                                CÃO                                          GATO 
 
 

arranha 
 
 
 

 
 
 
   
 
 
Lembre-se, existem muitas maneiras diferentes de pensar sobre esses conceitos, e que 
não há um único mapa “correto”. Cada cérebro é único.  
 
 

é um 

tipo de 

dá às pessoas

dá às 

pessoas 

POODLE AFEIÇÃO 
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Mapa Conceitual- Atividade 2 
 

Agora tente um mapa mais complicado. Desenhe linhas com setas entre os balões para 
mostrar qual termo está relacionado com outro. Então escreva uma ou algumas palavras 
em cada linha para indicar como os termos estão relacionados em seu pensamento. 
Lembre-se , não existe uma “resposta correta”. Cada mapa será diferente.  Apenas 
mostre a maneira como VOCÊ pensa sobre esses conceitos. Desenhe todas as relações 
que lhe pareça importante.  
 
 
 
                                           DIVERSÃO 
 
 
 
        ESCOLA                                              APRENDIZAGEM  
    
 
 
 
 
 
ESTUDANTES                                                                       ESPORTES 
 
  
 
                        TESTES  
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Mapa Conceitual- Atividade 3 
 

Instruções: Agora, desenhe um mapa conceitual usando os 09 termos listados na caixa 
abaixo. Eles estão relacionados com a Estrutura da Matéria. Coloque cada termo num 
balão e desenhe linhas com setas entre os balões para mostrar qual termo está 
relacionados com outro. Escreva uma ou algumas palavras em cada linha para indicar 
como os termos estão relacionados em seu pensamento. Lembre-se , não existe uma 
“resposta correta”. Cada mapa será diferente.  Apenas mostre a maneira como VOCÊ 
pensa sobre esses conceitos. Desenhe todas as relações que lhe pareça importante.  

 
       Termos 
Moléculas 
Elétrons 
Sólidos 
Prótons 
Líquidos 
Nêutrons 
Estados Físicos 
Gás 
Átomos 
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  ATIVIDADE “A” DE AVALIAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 91 

COLÉGIO BATISTA MINEIRO                                           1a Série do Ensino Médio 
DEPARTAMENTO DE FÍSICA 
 
Nome:_____________________________________________________ no:_______ Turma:__________  
 
Mapa Conceitual 
 

Há alguns dias, durante uma aula de Física , o professor Renato desenvolveu uma 
atividade introdutória sobre mapas conceituais. Conforme foi esclarecido naquela aula, os 
mapas conceituais constituem o objeto de estudo da pesquisa de Mestrado desenvolvida pelo 
professor Renato. 

Para dar seqüência a esta pesquisa, foi preparada a atividade a seguir. Responda com 
seriedade o questionário abaixo e, em seguida, faça o que está sendo solicitado na atividade. 
 
Questionário  
 
Para cada um dos itens a seguir, indique se a afirmação se aplica ou não a você marcando “sim” 
ou “não”. 
 
1. Eu estava presente na aula introdutória sobre mapas conceituais.    SIM NÃO 
2. Eu entendi o que são mapas conceituais.           SIM NÃO 
3. Eu achei os mapas conceituais interessantes.     SIM NÃO 
4. Eu achei difícil desenhar um mapa conceitual.    SIM NÃO 
5. Eu sei desenhar um mapa conceitual.      SIM NÃO 
 
Mapas Conceituais – Atividade 4 
 

Abaixo está desenhado um possível mapa conceitual  relacionado com o tema 
ESTRUTURA DA MATÉRIA. Como você deve estar lembrado, os conceitos que 
aparecem neste mapa são os mesmos que constituíram a última atividade que você 
realizou sobre mapas conceituais. Analise este mapa com atenção para você recordar 
como é desenhado um mapa conceitual e em seguida faça a atividade que está no verso 
da folha.  

                                      atraem-se                                    
                                      eletricamente                              
 
                   constituem os                constituem os                             constituem os                                         
 
 
 
                                                             formam 
 
 
 
                              formam                   formam                                formam 
                                            
                               com aumento de                                               com aumento de  
                                   temperatura  pode virar                                  temperatura  pode virar  
                            
                                     é um                     é um                                   é um 

elétrons prótons nêutrons 

átomos 

moléculas 

sólido líquido gás 

estado físico 



 92 

 
Instruções: Agora, desenhe um mapa conceitual usando os termos listados na caixa 
abaixo. Eles estão relacionados com as leis do movimento. Coloque cada termo num 
balão e desenhe linhas com setas entre os balões para mostrar qual termo está 
relacionado com outro. Escreva uma ou algumas palavras em cada linha para indicar 
como os termos estão relacionados em seu pensamento. Lembre-se , não existe uma 
“resposta correta”. Cada mapa será diferente.  Apenas mostre a maneira como VOCÊ 
pensa sobre esses conceitos. Desenhe todas as relações que lhe pareça importante.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

velocidade 
massa 
aceleração 
equilíbrio 
inércia 
força resultante 
movimento circular uniforme 
movimento retilíneo uniforme 
movimento retilíneo uniformemente variado 
repouso 
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COLÉGIO BATISTA MINEIRO                                        2a Série do Ensino Médio 
DEPARTAMENTO DE FÍSICA 
 
Nome:____________________________________________________ no:________ Turma:__________  
 
Mapa Conceitual 
 

Há alguns dias, durante uma aula de Física , o professor Renato desenvolveu uma 
atividade introdutória sobre mapas conceituais. Conforme foi esclarecido naquela aula, os 
mapas conceituais constituem o objeto de estudo da pesquisa de Mestrado desenvolvida pelo 
professor Renato. 

Para dar seqüência a esta pesquisa, foi preparada a atividade a seguir. Responda com 
seriedade o questionário abaixo e, em seguida, faça o que está sendo solicitado na atividade. 
 

Questionário  
 
Para cada um dos itens a seguir, indique se a afirmação se aplica ou não a você marcando “sim” 
ou “não”. 
 
1. Eu estava presente na aula introdutória sobre mapas conceituais.    SIM NÃO 
2. Eu entendi o que são mapas conceituais.           SIM NÃO 
3. Eu achei os mapas conceituais interessantes.     SIM NÃO 
4. Eu achei difícil desenhar um mapa conceitual.    SIM NÃO 
5. Eu sei desenhar um mapa conceitual.      SIM NÃO 
 
Mapas Conceituais – Atividade 4 
 

Abaixo está desenhado um possível mapa conceitual  relacionado com o tema 
ESTRUTURA DA MATÉRIA. Como você deve estar lembrado, os conceitos que 
aparecem neste mapa são os mesmos que constituíram a última atividade que você 
realizou sobre mapas conceituais. Analise este mapa com atenção para você recordar 
como é desenhado um mapa conceitual e em seguida faça a atividade que está no verso 
da folha.  

                                      atraem-se                                    
                                      eletricamente                              
 
                   constituem os                constituem os                             constituem os                                         
 
 
 
                                                             formam 
 
 
 
                              formam                   formam                                formam 
                                            
                               com aumento de                                               com aumento de  
                                   temperatura  pode virar                                  temperatura  pode virar  
     
                        
                                          é um                é um                               é um 

elétrons prótons nêutrons 

átomos 

moléculas 

sólido líquido gás 

estado físico 
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Instruções: Agora, desenhe um mapa conceitual usando os termos listados na caixa 
abaixo. Eles estão relacionados com as transformações gasosas. Coloque cada termo 
num balão e desenhe linhas com setas entre os balões para mostrar qual termo está 
relacionado com outro. Escreva uma ou algumas palavras em cada linha para indicar 
como os termos estão relacionados em seu pensamento. Lembre-se , não existe uma 
“resposta correta”. Cada mapa será diferente.  Apenas mostre a maneira como VOCÊ 
pensa sobre esses conceitos. Desenhe todas as relações que lhe pareça importante.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transformação Isobárica 
Calor 
Transformação Adiabática 
Transformação Isovolumétrica 
Energia Interna 
Pressão 
Temperatura 
Trabalho 
Volume 
Transformação Isotérmica 
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ANEXO 3 

 

  ATIVIDADE “B” DE AVALIAÇÃO 
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COLÉGIO BATISTA MINEIRO                                           1a Série do Ensino Médio 
DEPARTAMENTO DE FÍSICA 
 
Nome:_____________________________________________________ no:_______ Turma:__________  
 
Mapa Conceitual 
 

Há alguns dias, durante uma aula de Física , o professor Renato desenvolveu uma 
atividade introdutória sobre mapas conceituais. Conforme foi esclarecido naquela aula, os 
mapas conceituais constituem o objeto de estudo da pesquisa de Mestrado desenvolvida pelo 
professor Renato. 

Para dar seqüência a esta pesquisa, foi preparada a atividade a seguir. Por favor, faça 
com seriedade o que está sendo solicitado na atividade. 
 
Instruções: Agora, desenhe um mapa conceitual usando os termos listados na caixa 
abaixo. Eles estão relacionados com as leis do movimento. Coloque cada termo num 
balão e desenhe linhas com setas entre os balões para mostrar qual termo está 
relacionado com outro. Escreva uma ou algumas palavras em cada linha para indicar 
como os termos estão relacionados em seu pensamento. Lembre-se , não existe uma 
“resposta correta”. Cada mapa será diferente.  Apenas mostre a maneira como VOCÊ 
pensa sobre esses conceitos. Desenhe todas as relações que lhe pareça importante.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

velocidade 
massa 
aceleração 
equilíbrio 
inércia 
força resultante 
movimento circular uniforme 
movimento retilíneo uniforme 
movimento retilíneo uniformemente variado 
repouso 
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ANEXO 4 

 

MAPAS DE REFRÊNCIA ELABORADOS PELOS 

PROFESSORES 
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ANEXO 5 

 

MAPAS ELABORADOS PELOS ESPECIALISTAS 
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ANEXO 6 

 

  TESTE DE MÚLTIPLA ESCOLHA DA 1 a SÉRIE 
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2O SIMULADO 2001- 1 a série do ensino médio            COLÉGIO BATISTA M INEIRO 
PROVA DE FÍSICA                                                                                                        B 
 
 
QUESTÃO 01 
 
Num passeio promovido pelo Jeep Clube de Minas Gerais, o navegador recebe uma 
planilha onde se diz que um trecho de 10km deve ser percorrido à velocidade média 
de 40km/h. Se o veículo iniciar o trajeto às 11h00min, ele deverá chegar ao final do 
referido trecho às: 
 
a) 11h15 min 
b) 11h20 min 
c) 11h30 min 
d) 12h40 min 
 
 
QUESTÃO 02 
 
Um dos movimentos mais estudados no curso de Física do ensino médio é o M.R.U. 
(movimento retilíneo uniforme). No nosso dia a dia não é tão comum nos depararmos 
com movimentos deste tipo, porém não é de todo impossível. Nesse movimento a 
partícula descreve uma trajetória retilínea e: 
 
a) sua velocidade aumenta uniformemente durante o tempo. 
b) sua velocidade diminui uniformemente durante o tempo. 
c) sua aceleração é nula. 
d) sua velocidade aumenta ou diminui uniformemente durante o tempo. 
 
 
QUESTÃO 03 
 

Um veículo desloca-se por uma estrada plana e retilínea. Ele parte 
do repouso e durante 1 minuto caminha com aceleração constante 

e igual a 1m/s2, em módulo. Logo a seguir sua velocidade 
permanece constante durante 40s e depois continua viagem com 

aceleração constante de módulo igual a 0,5m/s2, até parar. O 
gráfico v x t que melhor representa este movimento é: 
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QUESTÃO 04 
Um garoto mantém uma pequena esfera girando em um plano vertical, por intermédio 
de um fio, conforme indica a figura a seguir. Em determinado momento, quando a 
esfera passa pelo ponto A o fio se rompe. 
Assinale a opção que representa corretamente a FORÇA RESULTANTE que age 
sobre a esfera imediatamente após o fio se romper. 

QUESTÃO 05 
Um circuito, onde são disputadas corridas de automóveis, é composto de dois trechos 
retilíneos e dois trechos em forma de semicírculos, como mostrado na figura.  

Um automóvel está percorrendo o circuito no sentido anti-horário, com velocidade de 
módulo constante. 
Quando o automóvel passa pelo ponto P, a FORÇA RESULTANTE que atua nele está 
no sentido de P para 
 
a) N.   b) M.    c) L.    d) K. 
 
QUESTÃO 06 
A figura a seguir mostra um bloco que está sendo pressionado contra uma parede 
vertical com uma força horizontal F e que desliza para baixo com velocidade 
constante. O diagrama que melhor representa as forças que atuam nesse bloco é: 
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QUESTÃO 07 
 
A terceira Lei de Newton é o princípio da ação e reação. Esse princípio descreve as 
forças que participam na interação entre dois corpos. Podemos afirmar que: 
 
a) duas forças iguais em módulo e de sentidos opostos são forças de ação e reação 
b) a ação é sempre maior que a reação 
c) a reação em alguns casos, pode ser maior que a ação 
d) enquanto a ação está aplicada num dos corpos, a reação está aplicada no outro 
 
 
QUESTÃO 08 
 
Dois blocos M e N, colocados um sobre o outro, estão se movendo para a direita com 
velocidade constante, sobre uma superfície horizontal sem atrito. 
Desprezando-se a resistência do ar, o diagrama que melhor representa as forças que 
atuam sobre o corpo M é 
 

QUESTÃO 09 
 
Um corpo de 3kg move-se, sem atrito, num plano horizontal, sob a ação de uma força 
horizontal constante de intensidade 7N. No instante t0 sua velocidade é nula. No 
instante t1>t0 a velocidade é 21m/s. 
Calcule ∆t = t1 - t0 . 
 
a) 21s. 
b)   9s. 
c)   7s. 
d)   3s. 
 
 
QUESTÃO 10 
 
A Terra atrai um pacote de arroz com uma força de 49N.Pode-se, então, afirmar que o 
pacote de arroz 
 
a) repele a Terra com uma força de 49N. 
b) repele a Terra com uma força menor do que 49N. 
c) atrai a Terra com uma força de 49N. 
d) atrai a Terra com uma força menor do que 49N. 
 


