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O USO DE MAPAS CONCEITUAIS NAS AULAS DE BIOLOGIA EM UMA ESCOLA 

PÚBLICA: UMA PERSPECTIVA DOCENTE 

 

Ricardo Soares Arouche Farias1 

 

RESUMO- Os mapas conceituais são instrumentos gráficos utilizados para o 
desenvolvimento da aprendizagem significativa. Sua inserção no dia a dia escolar tem 
sido gradual como metodologia no ensino de biologia. Assim, este trabalho procurou 
conhecer a perspectiva dos professores em relação a essa metodologia e como tem 
sido seu uso em sala de aula. A pesquisa foi realizada com sete professores de 
biologia de uma escola pública; os dados foram obtidos por meio de questionários. 
Observou-se que pouco mais da metade dos professores utilizam mapa conceitual 
como instrumento de ensino-aprendizagem e quanto à aqueles que utilizam, percebe-
se uma pequena participação dos alunos em sua elaboração. Já como instrumento 
avaliativo, sua utilização tem sido pouco explorada. 

PALAVRAS-CHAVE: Mapas Conceituais. Ensino de Biologia. Ensino-aprendizagem. 

 
 
ABSTRACT- Concept maps are graphical tools used for the development of 
meaningful learning. Their inclusion in the daily school has been gradual as a 
methodology in teaching biology. Thus, this work sought to know the perspective of 
teachers in relation to this methodology and how has been its use in the classroom. 
The research was carried out with seven professors of biology of a public school; the 
data were obtained through questionnaires. It was observed that a little more than half 
of the teachers use a conceptual map as a teaching-learning instrument and for those 
who use it, there is a small participation of the students in its elaboration. As an 
evaluation tool, its use has been little explored. 

KEYWORDS: Concept Maps. Biology Teaching. Teaching learning. 
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1- INTRODUÇÃO 
 

O ensino de biologia apresentou um grande desenvolvimento nas últimas 

décadas e um dos pontos que proporcionaram esse avanço foi o aumento de cursos 

de licenciatura na área de Ciências Naturais e o interesse maior de jovens pelo ramo 

da ciência e tecnologia. O reflexo disso pode ser visto na educação básica, pois tem-

se um número maior de professores capacitados e com formação para atuar em sala 

de aula utilizando as mais variadas metodologias de ensino. 

No ensino das ciências, as aulas têm passado por uma transformação, aos 

poucos deixando a forma tradicional de ensino de lado, passando a incorporar 

metodologias inovadoras, com a participação direta do educando no processo de 

ensino-aprendizagem. Assim, a utilização de diversas metodologias em sala de aula 

passou a ser mais rotineira, por exemplo, a realização de experimentos, construção 

de modelos didáticos e elaboração de jogos lúdicos. 

Nesse meio, os mapas conceituais também passaram a ter destaque no ensino 

de Biologia principalmente por facilitar a aprendizagem significativa. Segundo 

MOREIRA (2010) mapa conceitual é um instrumento metodológico que usa diagramas 

para relacionar conceitos, podendo ser de forma hierárquica com a utilização de 

figuras geométricas como quadrado, retângulo e círculo. 

As possibilidades de utilização de mapas conceituais no ensino de biologia são 

inúmeras, até mesmo como atividade avaliativa. Esta, por sua vez, tem sido difundida 

nos últimos anos por proporcionar a avaliação da aprendizagem dos alunos de forma 

mais eficiente, pois a elaboração de um mapa conceitual de determinado assunto só 

é possível com o entendimento e domínio dos conceitos relacionados ao tema. 

Entretanto, muitos professores ainda optam pela forma tradicional de avaliação 

exigindo que os alunos memorizem informações. Porém, é papel do professor 

estimular o aprendizado do aluno e que este tenha capacidade de entender e refletir 

sobre os conteúdos aprendidos em sala de aula. De acordo com SILVA (2015) o uso 

de mapas conceituais como método de avaliação da aprendizagem é vantajoso devido 

a forma de visualização de conceitos e como estes estão hierarquizados permitindo 

analisar o que os alunos já assimilaram, assim, possibilitando que o professor possa 

se reorganizar com o objetivo de promover uma aprendizagem significativa. 
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A utilização de mapas conceituais no ensino de biologia tem um impacto direto 

no processo de ensino-aprendizagem promovendo a discussão dos conteúdos 

abordados durante as aulas e, consequentemente, a reorganização e a reformulação 

de conceitos baseados nos conhecimentos prévios adquiridos no âmbito da vida social 

do educando. Diante disso, nota-se a importância dessa ferramenta gráfica no 

contexto escolar como uma das formas de promoção da aprendizagem significativa, 

despertando no aluno o interesse pelo conhecimento científico. 

Portanto, esta pesquisa objetivou-se conhecer a perspectiva dos professores 

de biologia em uma escola pública no município de Mata Roma - MA, em relação aos 

mapas conceituais como instrumento metodológico e avaliativo, e também, verificar 

se há participação dos alunos nessas atividades. 

 
2- MATERIAL E MÉTODOS 
 

Mapa conceitual é um instrumento gráfico utilizado para a construção de 

conceitos científicos de forma integrada e com a relação desses conceitos (Figura 1). 

 

FIGURA 1: Exemplo de um mapa conceitual. 

 
Fonte: biologosdosertao.blogspot.com 

 

2.1 PÚBLICO ALVO 
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Esta pesquisa foi realizada com 7 (sete) professores de biologia de uma escola 

pública da Rede Estadual de Ensino, localizada na zona urbana do município de Mata 

Roma, estado do Maranhão. A escola oferta as três séries do Ensino Médio nos turnos 

matutino, vespertino e noturno, atendendo em torno de 900 alunos. Um ponto 

importante é que a escola não tem à disposição um laboratório de ciências.  

 

2.2 COLETA DE DADOS 

 
Foram utilizados questionários que segundo CHAER et al. (2011) é um 

poderoso método de coleta de dados que tem baixo custo, além de facilitar a 

organização das informações coletadas. Os questionários apresentavam 2 (duas) 

perguntas do tipo dicotômica (duas alternativas), 1 (uma) aberta e 3 (três) perguntas 

de múltipla escolha, dessa maneira, possibilitando analisar de forma mais precisa as 

respostas dos participantes. Esses questionários foram aplicados durante o mês de 

outubro do ano letivo de 2018. 

 
2.3 ANÁLISE DE DADOS 
 

Após a aplicação dos questionários, os dados coletados em campo foram 

organizados e, posteriormente, analisados de forma quantitativa. 

 

 
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Foram obtidos dados relevantes em relação ao tempo de serviço desses 

professores na área. Dos sete professores que participaram da pesquisa, apenas um 

tem 5 anos de serviço, cinco tem entre 7 e 12 anos e o mais experiente tem 27 anos 

de docência. Todos afirmaram ter especialização. Participaram da pesquisa dois 

professores do turno matutino, três do vespertino e dois do turno noturno, todos 

professores de biologia. 

Em relação a primeira pergunta: Você sabe o que é mapa conceitual? Observa-

se na Figura 2 que apenas um professor afirmou que não sabia e os outros seis 

afirmaram conhecer esse instrumento metodológico. Após explanação do conceito e 

da estrutura de um mapa conceitual, os participantes responderam se utilizavam 

mapas conceituais como metodologia (Figura 3). Além do professor que não sabia, 

outros dois afirmaram não utilizar e quatro disseram que utilizam. Para VINHOLI 



7 
 

JÚNIOR & PRINCIVAL (2014) o uso de mapas conceituais em aulas de biologia 

representa uma estratégia didática que ajuda o aluno a sistematizar seus 

conhecimentos adquiridos possibilitando o aprofundamento de conceitos na 

formulação de um conhecimento novo. Por outro lado, MARTINS et al. (2009) afirmam 

que mapas conceituais são instrumentos facilitadores da interdisciplinaridade e são 

eficientes na representação conceitual.  

 
FIGURA 2: Mostra os resultados para a pergunta se o professores sabem o que é mapa conceitual. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 3: Mostra os resultados para a pergunta se os professores utilizam ou não mapas conceituais 
como instrumento metodológico. 
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Em relação aos professores que não utilizam mapas conceituais, estes tiveram 

que responder: Se não utiliza, por quê? Um dos professores afirmou “porque utilizo 

outros instrumentos, como modelos didáticos e jogos quando possível”, outro 

respondeu “porque tenho dificuldade de trabalhar com mapas conceituais” e o terceiro 

afirmou “porque não tive oportunidade de aprender afundo sobre esse instrumento 

durante minha formação inicial”. A utilização de outras metodologias se faz necessário 

quando se fala em dinamização metodológica, utilizando diferentes meios para se 

chegar no objetivo final que é a aprendizagem significativa no universo 

multidimensional, principalmente pelo fato de muitos alunos terem dificuldades de 

aprendizagem com um certo instrumento e facilidade com outro. Atrelado a esses 

fatores, estão os problemas na formação inicial professores, que de acordo BATISTA 

(2015) precisa ser repensada em relação ao currículo, estrutura e quanto à prática 

docente, e programas como o PIBID – Programa de Iniciação à Docência – não tem 

possibilitado uma mudança significativa nos cursos de licenciatura.  

A pergunta seguinte foi de múltipla escolha e que foi respondida pelos quatro 

professores que responderam que utilizam mapas conceituais, assim foi perguntado: 

Qual a frequência que você usa mapas conceituais em sala de aula? As alternativas 

eram nunca, raramente, às vezes, muitas vezes e sempre. Dois professores 

responderam que utilizam às vezes, outro respondeu muitas vezes, enquanto o último 

afirmou que sempre utiliza. 
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Em seguida foi respondido o seguinte questionamento: Qual a frequência que 

os alunos participam da elaboração de mapas conceituais? Um professor respondeu 

raramente, outro muitas vezes e os outros dois responderam às vezes. Neste sentido, 

a participação do aluno no processo de ensino-aprendizagem é imprescindível, como 

destaca MÜLLER (2002) que a motivação dos alunos é feita pelo professor e este 

como facilitador da aprendizagem, tem papel fundamental nesse processo. Assim, o 

professor deve estabelecer uma relação estreita entre aluno-conhecimento, buscando 

motivá-lo e engajando-o diretamente no processo de ensino-aprendizagem. 

Quanto a utilização de mapas conceituais no processo de avaliação foi 

perguntado: Qual a frequência que você utiliza mapas conceituais como instrumento 

avaliativo? Um professor respondeu raramente, outros dois afirmaram às vezes e o 

último respondeu muitas vezes. A avaliação é um processo contínuo e cumulativo 

segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (DCN, 2013) e 

os mapas conceituais podem ter importância essencial nesse contexto e que acordo 

com OLIVEIRA & FROTA (2012) estes são instrumentos de avaliação de 

conhecimentos prévios dos alunos e são fundamentais no processo de ensino 

aprendizagem. 

Os mapas conceituais como instrumento metodológico e avaliativo tem 

possibilitado uma reformulação no ensino de biologia, pequena mas importante, visto 

que, raramente era observado a utilização de metodologias diversificadas em sala de 

aula. Atualmente, o cenário da educação com a implementação dessas metodologias 

tem promovido um distanciamento do ensino tradicional no que se diz respeito ao 

ensino das ciências. 

 
4- CONCLUSÃO 
 

No contexto geral da educação básica, o uso de instrumentos diversos de 

aprendizagem, atraem a atenção do educando, incentivando-o na busca pelo 

conhecimento. A partir desta pesquisa, foi possível observar que ainda existem 

professores que não sabem o que é um mapa conceitual e que pelo menos a maioria 

destes utiliza-o. Quanto ao uso como alternativa de avaliação da aprendizagem, os 

mapas conceituais têm sido pouco explorados pelos professores. 

No entanto, a pesquisa foi realizada em apenas uma escola, 

consequentemente, um estudo com um contingente maior de professores 
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possibilitaria a obtenção de dados mais precisos. Em suma, este trabalho permitiu 

entender a perspectiva de professores de biologia de uma escola pública de Ensino 

Médio em relação a um instrumento metodológico tão eficiente no que se refere a 

aprendizagem significativa, como são os mapas conceituais.  
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