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Resumo: O seguinte projeto tem como objetivo 

estudar os anais dos C.M.C (Concept Mapping 

Conference – Conferencia de Mapas Conceituais) de 

2004 até o ano de 2012, 426 artigos, a partir do estado 

da arte, tendo como foco principal a implementação de 

mapeamento conceitual como uma metodologia de 

aprendizagem significativa em diferentes níveis de 

ensino.  

 

1. Introdução 
 A mudança de gerações, assim como as 

mudanças nas formas de comunicação e obtenção de 

informações, tornam os métodos atuais de 

aprendizagem ligeiramente menos eficazes, quando 

comparados com metodologias mais novas que 

prendem melhor a atenção dos alunos e utiliza com 

maior aproveitamento os meios e mídias disponíveis, 

como os Mapas Conceituais. 

Os artigos presentes nos anais [2, 3, 4, 5, 6, 7] 

trazem diferentes aplicações para os mapas conceituais 

em diversas áreas da sociedade, tais como, avaliação, 

aprendizagem, comunicação, organização e 

armazenamento de dados.  

Aqueles que participaram e colaboraram com 

a conferência veem os mapas conceituais como uma 

ferramenta capaz de alterar não apenas a forma como 

os conteúdos escolares são passados aos alunos, mas 

sim, como uma ferramenta de transmissão de 

conhecimento em todos os níveis sem depender de 

instrutores.  

 

2. Metodologia 

Como metodologia para este projeto, foram 

realizados curtos resumos do gênero “Estado da Arte” 

que, segundo a autora Norma Ferreira [1], são textos 

capazes de discutir e argumentar a respeito de 

produções acadêmicas, tendo seu enfoque em uma 

determinada área do conhecimento. 

 

3. Resultados (parciais) 
Ao analisar qualitativamente e 

quantitativamente os artigos nos anais foi possível 

perceber uma maior tendência em utilizar os mapas 

conceituais como uma metodologia de avaliação da 

quantidade de conhecimento obtido em fase escolar,

 Com o passar dos anos e o avanço nos estudos 

da utilização de um novo método de ensino, 

influenciados pelos estudos de Novak e também por 

outros projetos apresentados nas conferencias, as 

experiências educacionais voltadas para a 

aprendizagem significativa aumentaram em proporção, 

como por exemplo, o governo do Panamá que realizou 

uma operação para treinar todos os professores da rede 

pública a utilizarem o mapeamento conceitual. 

 

4. Algumas considerações 
De uma forma geral, os autores demonstraram 

que a implementação trouxe resultados positivos, tanto 

em escolas quanto universidades, empresas e 

indústrias. Porém o grande número de publicações em 

educação (300-70% e 205-48% em educação básica) 

demonstra uma tendência para a utilização do 

mapeamento conceitual como uma metodologia de 

ensino.  
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