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Resumo 
Um dos instrumentos utilizados pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura) para 
assegurar a efetividade das políticas educacionais é o ENADE (Exame Nacional de 
Avaliação do Desempenho de Estudante). Nos últimos anos, os resultados deste exame 
demonstram um baixo crescimento da chamada “formação geral” dos estudantes. Sendo as 
políticas apenas orientadoras, fazem-se necessárias práticas pedagógicas que possam 
colaborar para uma maior efetividade desta formação geral. Delimitado ao curso superior 
de Administração de Empresas, o presente estudo investiga o quanto a utilização da técnica 
de mapas conceituais pode colaborar para o estímulo à aprendizagem significativa e à 
prática transdisciplinar em busca de um conseqüente aumento da formação geral dos 
estudantes deste curso. Para tanto, serão os principais referenciais teóricos os conceitos de 
aprendizagem significativa de Ausubel, de transdisciplinaridade de Morin e de mapas 
conceituais de Novak. 
 
Palavras-chave: mapas conceituais; transdisciplinaridade; aprendizagem significativa. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Torna-se cada vez maior a preocupação por parte de educadores, instituições de 

ensino e órgãos governamentais com políticas e práticas pedagógicas que propiciem a 

integração e sistematização dos diversos saberes oferecidos aos alunos ou por eles 

construídos. No âmbito governamental, tal preocupação é um dos orientadores, no Brasil, 

do ENADE (Exame Nacional de Avaliação do Desempenho de Estudante) aplicado 

periodicamente pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura) aos estudantes do ensino 

superior de diversos cursos. Conforme apresentado no artigo 23 da Portaria nº 2.051, de 9 

de julho de 2004 que regulamenta os procedimentos de avaliação do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), essa avaliação, desenvolvida e aplicada pelo 
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INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), é parte 

integrante do sistema de avaliação de cursos e 

tem por objetivo acompanhar o processo de aprendizagem e o 
desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos 
previstos nas diretrizes curriculares do respectivo cursos de graduação, 
suas habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da evolução 
do conhecimento e suas competências para compreender temas ligados 
à realidade brasileira e mundial a outras áreas de conhecimento (In: 
INEP/MEC, 2007, p.63, grifo meu). 

Entretanto, os resultados do desempenho na formação geral nos últimos anos, 

despertam grandes preocupações de especialistas e educadores como pode ser visto em 

nota publicada pelo INEP (2005a, s.p.) sobre o desempenho do ENADE 2004, a qual 

aponta que 

o Relatório Técnico, elaborado pela Diretoria de Estatísticas e Avaliação 
da Educação Superior (DEAES), traz dados surpreendentes no que se 
refere à parte da Formação Geral, da prova. Os 140.340 estudantes 
(83.661 ingressantes e 56.679 concluintes) tiveram desempenho bastante 
próximo, mostrando pouca alteração em sua trajetória dentro da 
graduação. Isso significa que a universidade não trouxe uma grande 
ampliação do conhecimento geral a esses alunos, acrescentando apenas 
na parte específica de cada área (grifo meu). 

Para melhor analisar os resultados que despertam essas preocupações, é necessário 

entender a origem e a sistemática desta avaliação, o ENADE.  

Na década de 1990, o Governo brasileiro implantou um sistema de avaliação dos 

cursos superiores regulamentado pela Lei 9.131 de 24 de novembro de 1995 atribuindo ao 

então Ministério da Educação e do Desporto “as atribuições do poder público federal em 

matéria de educação, cabendo-lhe formular e avaliar a política nacional de educação, zelar 

pela qualidade do ensino e velar pelo cumprimento das leis que o regem” (Brasil, 1995, 

artigo 6º, s.p.).  Estabeleceu essa lei o Exame Nacional de Cursos (ENC), conhecido 

popularmente como Provão, e, posteriormente, foi revogada pela  Lei 10.861 de 14 de abril 

que 2004 que instituía a implantação do SINAES cuja criação tem o “objetivo de assegurar 

processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, dos cursos de 

graduação e do desempenho acadêmico de seus estudantes” (Brasil, 2004, artigo 1º, s.p.). 

Este novo sistema instituía um novo instrumento de avaliação do desempenho dos 

estudantes concebido em grande parte para diminuir as críticas dirigidas ao ENC por 
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instituições de ensino e estudantes: o Exame Nacional de Avaliação do Desempenho de 

Estudante (ENADE) no qual os estudantes de cada curso são avaliados a cada três anos. 

O ENADE é periodicamente aplicado a estudantes que tenham cumprido um 

determinado percentual de sua formação de forma a se caracterizar quem são os 

ingressantes e quem são os concluintes. Dentro destes dois universos, a avaliação é 

aplicada por amostragem e os resultados, apresentados por conceitos, são confrontados 

para a verificação da diferença de desempenho proporcionado pela trajetória acadêmica 

(entre ingressantes e concluintes).  Esse desempenho, por sua vez, é classificado em 

componente específico (relacionado ao conteúdo “técnico” do curso) e formação geral. 

Esta última, conforme apontado pelo INEP (2005b e 2007a), é investigada no ENADE 

através da avaliação de temas que abrangem a formação profissional ética, competente e 

comprometida com a sociedade no qual o estudante está inserido. Também é considerada 

nessa avaliação a capacidade do estudante em “analisar, sintetizar, criticar, deduzir, 

construir hipóteses, estabelecer relações, fazer comparações, detectar contradições, decidir, 

organizar, trabalhar em equipe e administrar conflitos” (2005b, p.10). Com isso, avaliação 

da formação geral busca investigar aspectos como clareza, coerência, coesão, estratégias 

argumentativas e correta utilização do texto, elementos que levam à compreensões além do 

conteúdo específico do curso, que abordam temas como “sociodiversidade, 

multiculturalismo e inclusão; exclusão e minorias; arte e filosofia; políticas públicas; 

educação; saúde e segurança; redes sociais e responsabilidade; relações interpessoais; 

cidadania; violência; relações de trabalho, além de outros problemas contemporâneos” 

(2007a, p.11). Andrade e Amboni (2005), ao abordarem sobre os conteúdos curriculares do 

curso de Administração,  corroboram com as diretrizes do INEP ao apontar que os projetos 

pedagógicos deste curso devem contemplar em seu currículo conteúdos inter-relacionados 

com a realidade social na qual o aluno está inserido, destacando que a sua formação básica 

deve ser relacionar “com estudos antropológicos, sociológicos, filosóficos, psicológicos, 

ético-profissionais, políticos, comportamentais, econômicos e contábeis, bem como com as 

tecnologias da comunicação e da informação e das ciências jurídicas” (p.113), dando 

ênfase que, no objetivo geral deste curso, a formação de administradores deve incentivar, 
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não somente o desenvolvimento de competências (saber agir) e de habilidades (saber fazer 

e saber conhecer), mas também o de atitudes (saber ser). 

Na Portaria nº 2.051, de 9 de julho de 2004, é demonstrada a intenção de avaliar os 

estudantes de cursos superiores baseado em uma abordagem transversal que contemple 

diversas áreas e diferentes realidades conforme sinaliza Verhine et al (2006) em artigo no 

qual desenvolvem uma análise comparativa dos exames nacionais utilizados no Ensino 

Superior Brasileiro. Apontam que o ENADE “se propõe a englobar várias dimensões em 

seu teste, de modo a cobrir a aprendizagem durante o curso (em lugar de apenas medir o 

desempenho dos alunos ao final do curso) e dar um peso maior às competências 

profissionais e à formação geral, com ênfase nos temas transversais” (p.297, grifo meu).  

Em todos relatórios finais dos ENADEs aplicados e disponíveis por ocasião do 

desenvolvimento deste trabalho (Relatórios de 2004, 2005 e 2006) demonstram em suas 

conclusões a preocupação com a tímida evolução do nível formação geral, quando 

analisadas a partir de comparações entre ingressantes e concluintes. Conclui o Relatório do 

ENADE de 2004 que 

é pequena a diferença de desempenho dos estudantes na parte de 
Formação Geral. Ingressantes e concluintes tiveram desempenho bastante 
próximo, mostrando pouca alteração na trajetória pelos cursos. Em todas 
as 13 áreas do conhecimento é pequena a diferença de desempenho em 
Formação Geral. Surpreende que, em Medicina e Terapia Ocupacional, o 
desempenho de ingressantes e concluintes seja praticamente o mesmo. 
Mais surpreendente ainda é constatar que em 17% dos cursos os 
ingressantes tiveram desempenho igual ou superior à média de 
desempenho dos concluintes. Em Medicina, este foi o caso em 40 dos 89 
cursos avaliados, ou seja, em 44,9% do total dos cursos a área 
(INEP/MEC, 2005, p.53). 

De maneira semelhante, o Relatório do ENADE de 2006 também apresenta entre 

suas conclusões a que 

os estudantes concluintes tiveram, em média, desempenho superior ao 
dos estudantes ingressantes em formação geral e específica; em formação 
geral a média de acertos ficou em 54,0 pontos e a média dos ganhos em 
desempenhos médios foi de 2,5 pontos. Mesmo assim, em muitos cursos, 
os ingressantes superaram a média dos concluintes em Formação Geral 
(idem, 2006, p.101) 
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A preocupação com esse resultado mobilizou também o Conselho Federal de 

Administração (CFA) que em nota do dia 12 de junho de 2007, através de seu diretor da 

Câmara de Formação Profissional, o administrador Lúcio Mariano Melo, declarou que 

“precisamos preparar os alunos para enfrentar o mercado de trabalho e para isso 

precisamos aproximar os cursos da realidade” (CFA, 2007, s.p.). Segundo a mesma nota, 

essa preocupação se acentua pelo fato de que 15% dos estudantes do Brasil estão cursando 

Administração. 

Tais constatações em relação ao desempenho dos estudantes do curso de 

Administração servem de inspiração para este trabalho e configuram o núcleo de sua 

problemática que será abordada mais adiante. 

Para tanto, propõe-se no presente trabalho o estudo da técnica de aprendizado 

desenvolvida por Novak, denominada mapas conceituais, no curso superior de 

Administração, conforme delimitação já apresentada, de forma a colaborar para uma 

prática pedagógica significativa e transdisciplinar. 

Para se abordar o uso da técnica de mapas conceituais como um facilitador de 

geração de significados no processo de ensino-aprendizagem disciplinar no curso de 

Administração, faz-se necessário compreender como esse processo acontece. Para isto, 

utilizar-se-á o conceito de aprendizagem significativa de Ausubel que é a própria 

fundamentação, para maioria dos autores, no uso da técnica de mapas conceituais. 

Para a fundamentação do conceito de transdisciplinaridade, a ser considerada na 

significação das disciplinas para a formação geral do aluno do curso de Administração 

serão considerados os pensamentos e pesquisas de Morin, que critica o fato de que as 

disciplinas cada vez mais “se fecham e não se comunicam com as outras. Os fenômenos 

são cada vez mais fragmentados, e não se consegue conceber a sua disciplinaridade” 

(p.135). Também em Japiassu, buscar-se-á a abordagem deste conceito: para esse autor, 

um grande desafio lançado ao pensamento neste início do século a partir da contradição 

entre “de um lado, os problemas cada vez mais globais, interdependentes e planetários 

(complexos), do outro, a persistência de um modo de conhecimento ainda privilegiando os 

saberes disciplinarizados, fragmentados, parcelados e compartimentados” (2006, p.15).  
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Expostas as situações evidenciadas pelo ENADE acerca da formação geral do 

alunos do curso de Administração de Empresas e os fundamentos teóricos que a circunda, 

é possível apresentar o problema que motivou o desenvolvimento deste trabalho e que está 

exposto a seguir. 

Diante do exposto, o presente estudo está delimitado às preocupações com a 

Formação Geral do curso de Administração a partir das constatações do ENADE 2006, 

cujos índices referenciais já foram apresentados. 

Configura-se, pois, como problema que deu origem a esse estudo a baixa evolução 

de conhecimentos de Formação Geral dos estudantes do curso de Administração no 

Brasil. 

A partir do embasamento teórico necessário e das conclusões extraídas das 

pesquisas executadas, este trabalho propõe-se como Objetivo geral: 

Investigar como os mapas conceituais contribuem para a aprendizagem 

significativa e transdisciplinar. 

Orientado por esse objetivo, buscar-se-á responder as seguintes questões de estudo: 

o Como a elaboração de mapas conceituais contribui para a aprendizagem 

significativa? 

o Como  a aprendizagem significativa contribui para a 

transdisciplinaridade? 

Peter Drucker, um dos maiores especialistas e visionários da profissão de 

Administração, desenvolveu uma interessante análise do conceito de Administração e das 

atribuições do administrador em seu livro Introdução à Administração, escrito 

especialmente para este curso superior. Drucker (2000) aborda que nos primórdios da 

história da administração, o conceito de administrar estava diretamente ligado às atividades 

de comandar, de se responsabilizar pelo trabalho de outras pessoas. Porém, quando se 

identificava um grupo de administradores que estava diretamente responsável por trabalhos 

específicos, como a administração financeira de uma empresa, esse fazia “parte da 

administração no sentido de ser responsável por prestar contribuições à empresa e por fazê-

la produzir resultados, mas que não tem responsabilidade pelo trabalho de quem quer que 
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seja” (p.7). Observa-se que o conceito tradicional de Administração nos remete a uma idéia 

errônea da responsabilidade pelo trabalho de terceiros, sendo essa, uma característica 

secundária e não fundamental. Drucker (2000) suscita o reparo deste conceito equivocado 

citando que administrador é todo aquele que executa tarefas próprias da administração, 

desfrutando ou não de poder sobre terceiros (p.10). Especificando essas tarefas próprias da 

administração, ele apresenta cinco operações básicas no trabalho do administrador (p. 

11,12): 

o administrador fixa objetivos; 

o administrador organiza; 

o administrador motiva e comunica; 

o administrador mensura e avalia e 

o administrador forma pessoas. 

Todas essas tarefas remetem a atividade de Administração a uma concepção mais 

tecnicista, voltada para ações e resultados empresariais, mesmo com a quinta tarefa de 

formar pessoas, pois essa se refere ao treinamento das pessoas em busca da eficiência e 

eficácia  da sociedade empresarial e, não ainda, à formação das pessoas para um contexto 

social mais abrangente. 

Corroborando com Drucker, Chiavenato (2006, p. 159 a 161) conceitua a empresa 

como um sistema sociotécnico configurado por dois subsistemas: técnico e social que  

precisam ser devidamente integrados e coordenados para que 
funcionem em constante interação. Esse é o papel do sistema 
gerencial : proporcionar um elo estreito entre o sistema social e o 
técnico [...] A integração desses dois subsistemas provoca um 
efeito multiplicador, que é denominado sinergia ou efeito 
sinergístico. Em outros termos, quando adequadamente integrados, 
cada sistema auxilia o outro e alavanca seus resultados provocando 
uma influência recíproca e positiva (p. 160, 161) 

reforçando que o curso de Administração de Empresas é composto em sua essência por 

temas transdisciplinares que integram várias saberes e formando futuros gestores holísticos 

conceito que é abordado por Gelis Filho (2007, p. 41) que expõe a sua preocupação com a 

situação atual do administrador que se vê exigido como profissional gerador de resultados 

eficazes e ao mesmo tempo humanos, racionais e sensíveis, uma “perfeição inumana”.  
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Justifica-se, portanto, o presente estudo pela importância que adquire a formação 

acadêmica do administrador através de práticas pedagógicas que possam proporcionar um 

desenvolvimento no aluno, além dos componentes específicos, da formação geral, devendo 

essa ser considerada no âmbito da sociedade como um todo e não restrita somente ao grupo 

empresarial.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Buscar-se-á neste estudo uma fundamentação teórica baseada no conceito de 

transdisciplinaridade de Morin, de aprendizagem significativa de Ausubel e de mapas 

conceituais de Novak. Entretanto, a referência a outros autores também servirá para a 

compreensão desses conceitos. Na abordagem da transdisciplinaridade confronta-se o 

pensamento racionalista de filósofos como Descartes, que é contestado posteriormente por 

Kant com o seu conceito de formas a priori que, conforme apontado por Sternberg (2000), 

é a base para a aprendizagem significativa. Dentro do contexto deste trabalho, dirigido para 

a formação geral do discente, é de vital importância a abordagem do pensamento de 

Vygotsky e Bruner, dados os princípios de seus pensamentos dirigidos para a construção 

do sujeito a partir de seu entorno social. Outros autores como Santos, Rogers, Coll, 

Moreira, Masini, May, Freire e Ronca também são referenciados pelas suas valiosas 

colaborações para os conceitos de transdisciplinaridade e aprendizagem significativa. 

A TRANSDISCIPLINARIDADE 

O que parece ocorrer hoje na construção dos saberes no ensino superior é a 

fragmentação dos saberes, uma concepção cartesiana que leva, conseqüentemente, a uma 

prática racionalizadora da disciplinaridade ou, no conceito de Morin (2006), uma 

hiperespecialização, uma “especialização que se fecha em si mesma sem permitir sua 

integração em uma problemática global ou em uma concepção de conjunto do objeto do 

qual ela considera apenas um aspecto ou parte” (p.13). A hiperespecialização não permite 

que o global seja visto, pois ela fragmenta o conhecimento e o que é essencial para ele. 

Para Morin, os problemas essenciais não podem ser fragmentados e os problemas globais 

estão cada vez mais essenciais. Andrade e Amboni (2005, p.108) afirmam que no atual 

mercado de trabalho do administrador, a sua formação assume uma finalidade de capacitar 
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indivíduos preparados para lidar com rapidez na resolução de problemas em âmbitos cada 

vez mais globalizados.    

O retalhamento das disciplinas impossibilita apreender aquilo que é tecido junto, ou 

seja, complexo no seu significado original, forma um modelo mecanicista e determinista, 

não de racionalidade, mas racionalizadora. “A racionalidade deve reconhecer a parte de 

afeto, de amor e de arrependimento. A verdadeira racionalidade conhece os limites da 

lógica, do determinismo e do mecanicismo” (Morin, 2000, p.23).  

Morin (2000) aponta que para o conhecimento ser pertinente, a educação deve 

evidenciar o contexto, o global, o multidimensional e o complexo. Esse é o desafio da 

educação do futuro que de um lado constata saberes desunidos, divididos e 

compartimentados enquanto, de outro lado, as realidades e os problemas estão cada vez 

mais multidisciplinares, transversais, multidimensionais, transnacionais, globais e 

planetários. A preocupação atual de educadores e pesquisadores acerca da pequena 

ampliação de conhecimentos gerais no ensino superior, fato constatado através dos 

resultados no ENAD, encontra eco neste desafio sinalizado por Morin.  

Para a prática da transdisciplinaridade, segundo Morin (2007), é necessário 

entender, separar, distinguir esses diversos conhecimentos, mas sem, no entanto, reduzi-

los, simplifica-los, sob o risco de se perder a essência do todo. É necessário entender e 

respeitar a complexidade, entender o contexto e a globalidade do conhecimento, 

compreender as multidimensões que configuram o ser humano e a sociedade, conforme 

apontam Andrade e Amboni (2005) ao abordarem a organização curricular do curso de 

Administração: “a transdisciplinaridade deve buscar o que é comum em todos os pensares, 

o lugar para onde todas as ciências convergem, para que se possa entender a relação do 

homem com o mundo” (p.116). Para esses autores, a transdisciplinaridade no curso de 

Administração deve alimentar a idéia de que nenhuma disciplina vale mais do que outra, 

que o professor não deve se esforçar para repassar somente o conhecimento específico de 

cada uma delas, mas deve existir um currículo que sugira a abertura da mente deste 

professor para se abordar, crítica e simultaneamente, “dimensões como ecologia, artes, 

televisão, tecnologia, política, meditação, guerras, relações de amor e de trabalho” 

(ibidem). 
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A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA  

A aprendizagem significativa ocorre “quando o material novo, idéias e informações 

que apresentam uma estrutura lógica, interage com conceitos relevantes e inclusivos, claros 

e disponíveis na estrutura cognitiva, sendo por eles assimilados, contribuindo para sua 

diferenciação, elaboração e estabilidade” (Moreira e Masini, 2006, p.14). Essa interação 

constitui, segundo Ausubel (ibidem), uma “experiência consciente, claramente articulada e 

precisamente diferenciada, que emerge quando sinais, símbolos, conceitos e proposições 

potencialmente significativos são relacionados à estrutura cognitiva e nela incorporados”. 

Quando algum desses elementos se associa à estrutura cognitiva do sujeito, o faz através de 

subsunçores, termo utilizado por Ausubel (apud Moreira e Massini, 2006; Moreira, 2006; 

Peña et al, 2005). Em seu estudo sobre linguagem, O’Connor (2006) utiliza a expressão 

âncora como sinônimo deste termo e suscita que uma vez adicionada à estrutura cognitiva, 

a âncora passa a dirigir a vida do ser humano, pois as âncoras são atemporais (p.90). Esse 

material simbólico, subsunçor ou de ancoragem, é significativo a medida que possui uma 

forma substantiva e não arbitrária. 

O termo arbitrária surge a partir do contraste entre a aprendizagem significativa e a 

aprendizagem mecânica. A aprendizagem mecânica é um processo de aprendizagem 

baseado na “apresentação de novas informações com pouca ou nenhuma interação com 

conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva. Nesse caso, a nova informação é 

armazenada de maneira arbitrária” (Moreira e Massini, p.19). Santos (2008) aponta que o 

conteúdo incorporado à estrutura cognitiva do discente  será muito mais significativo 

quando possuir uma relação com o seu conhecimento prévio. Ao contrário, a aprendizagem 

se torna mecânica ou repetitiva, com menos significação (p.53). Esse contraste não 

significa, entretanto, uma contraposição, pois para Ausubel, esses dois tipos de 

aprendizagem são um continuum. Enquanto a aprendizagem significativa representa uma 

aprendizagem por descoberta, a aprendizagem mecânica representa a aprendizagem por 

recepção. Na primeira é o sujeito que aprende quem deve criar as significações dos 

conceitos enquanto a segunda se refere ao conhecimento que deve ser apresentado em sua 

forma final. Portanto, a aprendizagem por descoberta só se efetiva se as novas informações 
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se ancorarem significativamente à estrutura cognitiva quando então se consolidará a 

aprendizagem significativa.  

A aprendizagem mecânica, para Ausubel, não configura uma dicotomia com a 

aprendizagem significativa, mas aquela pode ser considerada uma forma de assimilação de 

conceitos necessária para esta. 

OS MAPAS CONCEITUAIS 

A partir dos fundamentos abordados acerca de aprendizagem significativa, será 

possível explorar a técnica de mapas conceituais que a usa como base. Porém, também é 

necessário o entendimento da transdisciplinaridade, por se tratar da prática que preza o não 

isolamento das disciplinas, a não fragmentação dos saberes necessários para o 

entendimento da complexidade global. A transdisciplinaridade significa, portanto, a 

potencialização de uma aprendizagem ao mesmo tempo global e específica, 

contextualizada e especializada, transversal e significativa. 

Mapa conceitual é uma técnica desenvolvida por Novak na década de 1970, cuja 

função é representar graficamente e de maneira organizada o conhecimento acerca de um 

determinado assunto como, por exemplo, o desenvolvimento de uma idéia, a estruturação 

de uma disciplina acadêmica ou informações apresentadas em uma aula. Para Moreira e 

Rosa (1986), mapas conceituais são diagramas que representam relações hierárquicas entre 

conceitos que procuram refletir uma organização conceitual (p.17). Tal conceito de 

hierarquia não significa necessariamente um escalonamento de importância, mas um 

escalonamento de inclusão de conceitos. Assim, a construção de um mapa conceitual é 

desenvolvida através dos elementos mais inclusivos para os menos inclusivos.  

Novak desenvolveu o conceito de mapa conceitual a partir da teoria de 

aprendizagem significativa de Ausubel (Peña et tal, 2005, p.40-41) que apóia-se no 

seguinte modelo de educação: 

a) Centrado no aluno e não no professor 

b) Que atenda ao desenvolvimento das habilidades e não se conforme somente 

com a repetição mecânica da informação por parte do aluno. 
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c) Que pretenda o desenvolvimento harmônico de todas as dimensões da 

pessoa, não somente as intelectuais 

Em relação à metodologia como um todo, Peña apresenta a técnica de mapas 

conceituais como estratégia, método e recurso esquemático (2005, p.39). Como estratégia 

pode-se considerar que é uma forma de se atingir um determinado objetivo, qual seja, a 

aprendizagem significativa; como método designa a forma utilizada para se organizar 

conceitos; como recurso, considera-se o instrumento em si que viabiliza a representação 

visual da organização de conceitos.  

Em relação à utilidade de uso, para Moreira (1986, p.18), os mapas conceituais 

podem ser utilizados nas seguintes situações que envolvem o processo educacional: 

o Pelo professor, na organização da análise de conteúdo – o mapa conceitual pode 

ser utilizado como guia de aplicação de uma aula ou parte dela, de um módulo 

específico ou de um curso inteiro. 

o Pelo aluno, para a promoção da aprendizagem significativa – o mapa conceitual 

pode ser usado para demonstrar relações hierárquicas entre conceitos seja de 

uma unidade de estudo seja de toda uma disciplina. “São representação concisas 

das estruturas conceituais que estão sendo ensinadas e procuram facilitar a 

aprendizagem significativa (em contraposição às aprendizagens mecânicas, 

automática, memorística) dessas estruturas.” 

o Como instrumento de avaliação – usado para verificar como o aluno está 

relacionando e situando em um contexto geral os diversos conceitos de seu 

aprendizado. 

Dentro do escopo deste trabalho, estão contempladas apenas as duas últimas 

situações por tratar-se aqui de um estudo de utilização da técnica de mapas conceituais 

pelo aluno do curso superior de Administração.  

Em relação à construção de mapas conceituais, Novak (1998) propõe um modelo 

gráfico bidemensional no qual os conceitos aparecem dentro de formas geométricas 

fechadas e com relações evidentes através de nós que contêm palavras-de-ligação que 

unem esses conceitos. A ligação de conceitos forma uma unidade semântica chamada de 

proposição que representa um significado. Corroborando para a prática da 

transdisciplinaridade e a promoção de uma aprendizagem significativa através da utilização 
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da técnica de mapas conceituais, Novak (1998) afirma que “conceitos são regularidades 

percebidas em eventos ou objetos de tal forma que eles, os conceitos, e as proposições são 

os blocos de construção do conhecimento em qualquer domínio” (apud Dutra, 2004, p.2). 

Para ele, para que a aprendizagem significativa ocorra, é necessário primeiramente que o 

novo conhecimento a ser assimilado deva se apresentar de maneira clara, com linguagem 

adequada e com exemplos relacionais que possam ajudar ao sujeito a relacionar o novo 

conhecimento ao conhecimento pré-existente que, por sua vez, já deve existir em sua 

estrutura cognitiva. Além disso, deve existir no próprio sujeito que aprende a predisposição 

para esse aprendizado, conforme já abordado anteriormente. Desta forma, através de um 

mapa conceitual, o sujeito processa novas significações 

que devem estar organizadas progressivamente para que ele possa ancorar 
o seu conhecimento [...] apresentando uma organização hierárquica que 
pode ser utilizada para a identificação de conceitos mais gerais e 
ajudando na preparação de tarefas de aprendizagem para a recepção de 
novos conceitos, mais específicos (Dutra, 2004, p.2) 

A título de ilustração, apresentam-se a seguir alguns mapas conceituais construídos 

para a compreensão de seu funcionamento e que foi utilizado em palestras sobre este 

instrumento por este autor. Esses mapas conceituais representam, na realidade, um único 

mapa evolutivo à medida que se utiliza esse instrumento para inserir novas proposições (ou 

significações) a partir de palavras-chave. 

 

BREVE OLHAR SOBRE A METODOLOGIA 
 

Neste capítulo são apresentadas informações relativas aos procedimentos 

metodológicos necessários ao desenvolvimento da pesquisa realizada. Cabe lembrar que o 

problema abordado está delimitado à constatação pelo ENADE 2006 da baixa evolução de 

conhecimentos de Formação Geral dos estudantes do curso de Administração no Brasil e 

que essa pesquisa foi realizada através de um estudo de caso em uma turma deste curso, 

especificamente na disciplina de Organização, Sistemas e Métodos em uma Instituição de 

Ensino Superior (IES) na Baixada Fluminense do Estado do Rio de Janeiro. Em um total 

de oito períodos semestrais deste curso, essa turma e sua respectiva disciplina estão 

alocadas no quarto período. 
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A abordagem utilizada na pesquisa foi qualitativa com o uso de um estudo de caso 

atendendo as cinco características básicas que configuram uma pesquisa qualitativa a fim 

de proporcionar o máximo de rigor científico de acordo com Bogdan e Biklen (1982, apud 

Lüdke e André, 1986, p.11-13). Essas cinco características estão descritas a seguir 

juntamente com as especificidades que se pode considerar no presente estudo: 

1. A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de 

dados e o pesquisador como seu principal instrumento.  

2. Os dados coletados são predominantemente descritivos.  

3. A preocupação com o processo é muito maior do que com o produto.  

4. O “significado” que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de 

atenção especial pelo pesquisador.  

5. A análise de dados tende a seguir um processo indutivo.  

Para Lüdke e André (1986), “o estudo de caso é o estudo de um caso, seja ele 

simples e específico [...] ou complexo e abstrato [...] sempre bem delimitado, devendo ter 

seus contornos claramente definidos no desenrolar do estudo” (p.17, grifo do autor). 

Seguindo esses preceitos, neste trabalho, a delimitação se dá na utilização de Mapas 

Conceituais como instrumento de contribuição de aprendizagem significativa e de sua 

conseqüente prática transdisciplinar.  

A partir desta fundamentação do instrumento estudo de caso como a abordagem 

qualitativa mais apropriada para este estudo, é possível uma primeira visão geral do 

trabalho de pesquisa a ser desenvolvido apresentando as suas fases, particularidades e 

procedimentos em cada uma delas. 

Espera-se que a presente pesquisa venha a colaborar para o aprofundamento dos 

estudos sobre técnicas e práticas pedagógicas que possam contribuir para a formação geral 

de estudantes do curso superior de Administração de Empresas e, desta forma, desenvolver 

as suas habilidades e competências para as exigências decorrentes da evolução do 

conhecimento relacionadas à realidade social na qual este estudante está inserido e a qual 

exige cada vez mais profissionais éticos e responsáveis. 
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