ATIVIDADE 4: Construção de um Mapa Conceitual
Objetivos
1. Entender a construção de mapas conceituais.
2. Relacionar de maneira coerente os conceitos vistos nas aulas
anteriores a partir da construção de um mapa conceitual.

Como construir um mapa conceitual
1. Identifique os conceitos-chave do conteúdo que vai mapear e ponha-os em
uma lista.
2. Ordene os conceitos, colocando o(s) mais geral(is), mais inclusivo(s), no topo do
mapa e, gradualmente, vá agregando os demais até completar o diagrama.
Algumas vezes é difícil identificar os conceitos mais gerais, nesse caso é útil
analisar o contexto no qual os conceitos estão sendo considerados.
3. Conecte os conceitos com linhas e rotule essas linhas com uma ou mais
palavras-chave que explicitem a relação entre os conceitos. Os conceitos e as
palavras-chave devem sugerir uma proposição que expresse o significado da
relação.
4. Setas podem ser usadas quando se quer dar um sentido a uma relação.
5. Evite palavras que apenas indiquem relações triviais entre os conceitos. Busque
relações horizontais e cruzadas.
6. Exemplos podem ser agregados ao mapa, embaixo dos conceitos
correspondentes. Em geral, os exemplos ficam na parte inferior do mapa.
7. Talvez neste ponto você já comece a imaginar outras maneiras de fazer o mapa,
outros modos de hierarquizar os conceitos. Lembre-se que não há um único
modo de traçar um mapa conceitual. À medida que muda sua compreensão
sobre as relações entre os conceitos, ou à medida que você aprende seu mapa
também muda. Um mapa conceitual é um instrumento dinâmico, refletindo a
compreensão de quem o faz no momento em que o faz.
8. Não se preocupe com “começo, meio e fim”, o mapa conceitual é estrutural,
não sequencial. O mapa deve refletir a estrutura conceitual hierárquica do que
está mapeado.
9. Compartilhe seu mapa com colegas e examine os mapas deles. Pergunte o que
significam as relações, questione a localização de certos conceitos, a inclusão de
alguns que não lhe parecem importantes, a omissão de outros que você julga
fundamentais. O mapa conceitual é um bom instrumento para compartilhar,
trocar e “negociar” significados.
OBS: Há aplicativos especialmente desenhados para a construção de mapas
conceituais. O mais conhecido deles é o Cmap Tools: http://cmap.ihmc.us.
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