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Trata-se de uma aplicação avançada de tecnologias de
sensoriamento, comunicação e computação voltada aos
sistemas de transportes.

O que é ITS (Sistema Inteligente de Transporte)?

Tem como objetivo prover serviços inovadores referentes aos
diferentes modos de transportes e trânsito.

Permite que os diversos usuários recebam informações, realizem 
deslocamentos, em segurança e de modo coordenado. 

Fazendo assim, uso inteligente da rede de transportes.
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• 54 palavras

• 15 conceitos

• Estrutura linear
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• São diagramas que indicam relações entre ideias, imagens e 

palavras (conceitos)

• Representa e organiza o conhecimento

• Potencializa a aprendizagem significativa (aplicação do conceito 

aprendido em outro contexto)

• Auxilia a retenção e recuperação da informação

• Permite compreender uma situação ou evento por meio da 

organização dos conhecimentos em forma de um diagrama.

• Responde a uma pergunta focal

Mapas Conceituais
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O que é um Mapa Conceitual ?



Por que usar mapa conceitual?

• A mente processa uma imagem visual 60 mil vezes mais rápido do que o 

processamento de um texto (utilizamos 50% da capacidade do cérebro)

• Ajuda a visualizar a relação entre vários conceitos e testa o seu entendimento 

sobre o assunto.

• Pensar por meio de uma representação visual das relações entre conceitos ajuda 

a formar uma conexão mental, permitindo melhor retenção do conhecimento.

• Ajuda a capturar, compreender um novo conhecimento.

• Ajuda a desenvolver novas ideias. Estimular insights.
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Pergunta Focal

• Fornece um contexto para o Mapa Conceitual

• Ajuda a delimitar o tema do Mapa Conceitual, especificando claramente a 

questão a ser respondida através da rede de proposições.

• Ajuda a selecionar os conceitos e proposições

• Se a pergunta focal não estiver declarada, não se poderá avaliar a eficácia 

do Mapa Conceitual



Proposição

• Uma estrutura em que dois conceitos são unidos por um termo de ligação que 

expressa a relação entre os mesmos.
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Pergunta focal:   “Como representar ou modelar uma função linear?
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Como funciona o sistema de governo no Brasil?
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Passos para construir um Mapa Conceitual

1. Escolher uma pergunta focal

2.  Definir um conceito principal

3.  Elencar os conceitos relacionados

4.  Associar conceitos e construir as 

proposições

5.  Organizar o mapa

6.  Revisar o mapa
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Organização Hierárquica dos Conceitos

• A mente estrutura o conhecimento de uma forma hierárquica.

• A hierarquia ajuda a representar os conceitos em níveis, detalhando-se 

os conceitos cada vez mais.

• Os conceitos mais gerais devem ser colocados no topo, ordenando os 

conceitos mais específicos.

• A organização hierárquica facilita a compreensão do mapa conceitual. 

E, estimula o pensamento criativo. A busca por ligações cruzadas 

proporciona o processo de reconciliação integrativa, levando a insights 

criativos.



1. RADIAL 2. LINEAR 3. REDE

Evolução do entendimento do conteúdo conceitual

Aumento do entendimento



Revisões Contínuas

• Possibilitam ao mapeador reler as proposiçoes, refletir sobre a clareza e iniciar 

um processo de reconstrução.

• Um mapa conceitual nunca está 100% acabado. Pois, o aprendizado é um 

processo permanente que leva a mudanças nas relações conceituais.

• O processo de revisão rompe o paradigma da resposta “única” ou da resposta 

“certa”.

• Os erros conceituais revelados pelo mapa cria uma oportunidade de guiar as 

próximas etapas de aprendizagem.









https://cmap.ihmc.us/


