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RESUMO: Esse estudo investiga a utilização de mapas conceituais como metodologia de 
ensino-aprendizagem-avaliação na Alfabetização. A pesquisa básica tem um enfoque 
qualitativo através de uma pesquisa-ação. Para realizar o estudo sobre a utilização de mapas 
conceituais, buscamos fundamentação teórica com os autores que defendem a teoria 
cognitiva de Ausubel e Novak (1980), Peña (2005), como também, com a Hoffman (1991) que 
discute o processo avaliativo, dentre outros. Percebemos que os estudantes de interessam 
pelo novo método, e participaram ativamente do processo consolidando uma aprendizagem 
significativa. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96 na SEÇÃO 

III – Do Ensino Fundamental, no CAPÍTULO II – Da Educação Básica, em seu Artigo 

32 define o Ensino Fundamental como a segunda etapa da Educação Básica. 

Também estabelece, no Inciso II, suas finalidades “o desenvolvimento da capacidade 

de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a 

formação de atitudes e valores”.  

 Portanto, o Ensino Fundamental deve contribuir para o desenvolvimento dos 

alunos em todas as dimensões: cognitivas, físicas, psicológicas e sociais. E, para o 

desenvolvimento destas é relevante que as aprendizagens construídas sejam 

significativas e que sejam inerentes, a esse processo ensino-aprendizagem-

avaliação, metodologias que proporcionem a construção de aprendizagens inter-

relacionais. Ela é considerada como o diferencial para a construção do conhecimento, 

é considerada o próprio alicerce para novos saberes.  

Segundo Ausubel, Novak e Hanesian (1980, p. 159) só temos uma 

aprendizagem significativa quando “[...] uma informação nova é adquirida mediante 

um esforço deliberado por parte do aprendiz em ligar a informação nova com conceitos 

ou proposições relevantes pré-existentes em sua estrutura cognitiva”. Então, 

favorecer a construção de aprendizagem significativa pressupõe a necessidade em 

aproveitar todos os conhecimentos prévios dos alunos, tanto nos aspectos cognitivos, 

quanto nos afetivos, emocionais e nos socioculturais.  

Para a ocorrência da aprendizagem significativa podemos empregar muitas 

metodologias diferentes, mas há uma específica, o mapa conceitual, que se configura 

como uma estratégia facilitadora para o desenvolvimento de saberes. O mapa 

conceitual é uma estratégia capaz de proporcionar a construção de uma 



aprendizagem significativa, bem como, propiciar a avaliação do processo de ensino-

aprendizagem. 

Essa pesquisa, então, vem investigar a utilização de mapas conceituais como 

metodologia de ensino-aprendizagem-avaliação na Alfabetização. Para atingir o 

objetivo geral temos como objetivos específicos: discutir as potencialidades do mapa 

conceitual como estratégia de construção de aprendizagem significativa e de 

avaliação do processo ensino-aprendizagem.  Analisar a aplicabilidade dos mapas 

conceituais no cotidiano da Alfabetização e comparar a prática da construção de 

mapas conceituais com o referencial teórico relativo a temática e os resultados 

produzidos por eles.  

Nossa pesquisa básica tem um enfoque qualitativo e faz uma análise crítica da 

realidade, de suas contradições, de seus “significados” e de sua implicação no 

contexto de sala de aula da Alfabetização. Está sendo utilizado como tipo de pesquisa 

– a pesquisa-ação, buscando o aprimoramento do ensino dessa etapa educacional, 

bem como o nosso desenvolvimento e dos professores que atuam nas escolas de 

Alfabetização. Ela está sendo realizada tendo como sujeitos os professores e os 

alunos de duas escolas de Ensino Fundamental, na etapa da Alfabetização, em um 

município do Sul Fluminense – RJ. Sua fundamentação teórica está sendo feita a partir 

dos autores que defendem a teoria cognitiva: Ausubel e Novak (1980), a Peña (2005) 

e Hoffman (1991). 

 

OS MAPAS CONCEITUAIS E A ALFABETIZAÇÃO 

 Segundo Novak (1980) o mapa conceitual é individual, pois cada um constrói o 

seu a partir de um mesmo conteúdo e eles certamente serão muito diferenciados 

porque são organizados a partir de novos conceitos relacionados aos conceitos já 

construídos previamente. Ele representa um processo de construção de 

aprendizagem individual.  

 Mas também, pode ser uma construção coletiva quando esse processo 

relacional se desenvolve a partir de proposições lógicas discutidas e construídas 

coletivamente. Ainda é importante salientar que um mapa conceitual nunca está 

finalizado, uma vez que os conhecimentos estão sendo construídos em interação com 

as novas informações adicionadas as já existentes. 

 Como podemos verificar as aprendizagens significativas dos alunos são 

construídas nas interações entre objetos/conceitos e as crianças, entre as crianças – 



uma com as outras e, entre as crianças e o professor. E, uma metodologia que utilize 

os mapas conceituais propicia que essas relações sejam desenvolvidas com muito 

mais qualidade. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES  

 Estamos verificando que os conhecimentos prévios foram fundamentais para 

estabelecer uma conexão com o tema proposto e, durante a construção dos mapas, 

cada estudante expôs conceitos e ideias que envolveram vivências além da sala de 

aula, proporcionando um compartilhamento de saberes. Conforme Novak (1980, p.70) 

“a aprendizagem é uma experiência que se vive individualmente, mas o conhecimento 

é um fato que pode ser compartilhado”. 

 Percebemos, até o presente momento, que os estudantes de alfabetização se 

interessam pelo novo método, e participam ativamente do processo. E, com o mapa 

exposto na sala, os mesmos conseguem reconhecer os conceitos através da 

organização lógica do mapa, consolidando uma aprendizagem significativa.  
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