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Resumo 
O artigo apresenta uma discussão sobre mapas conceituais na área 
da Educação, prioritariamente no campo das práticas pedagógicas. 
Fundamentado na teoria que suporta essa “ferramenta”, evidencia 
outras percepções e novas compreensões a partir da análise de 
diferentes usos, propiciando uma reflexão sobre a superação dos 
modelos tradicionais à procura de novas formas de representação, 
mais dinâmicas e flexíveis que podem ser construídas em rede, 
com o  suporte de softwares. 
 
Palavras-chave: mapas conceituais; mapas semânticos; 
representação do conhecimento; pesquisa educacional. 
 
Introdução 
“Man is an animal suspended in the webs of significance he 
himself has spun” (C. Geertz) 
Tomando como ponto de partida a frase de C. Gertz acima 
referida, questionamos: como podemos representar as redes de 
significação que construímos a partir das percepções e relações 
que tecemos, a fim de que possamos visualizar e refletir sobre a 
nossa própria organização mental, num processo de 
metacognição? E se decidíssemos representar esse emaranhado de 
significados, que recursos e procedimentos nos seriam úteis? Na 
busca dessas respostas, encontramos os mapas conceituais. 
Os mapas conceituais se apresentam como uma possibilidade para 
representar relações semânticas construídas entre conceitos.  São 
utilizados por diferentes áreas do conhecimento, constituindo-se, 
portanto, como objeto de estudo que se situa na confluência de 
saberes diversos, dentre os quais os oriundos da semiótica, da 
epistemologia, da educação, da psicologia cognitiva e da 
percepção, das artes visuais, das ciências da informação entre 
outros campos, formando um espaço verdadeiramente 
interdisciplinar, ainda a ser explorado em sua plenitude. 
Entretanto, nesse artigo focaremos o uso dos mapas conceituais na 
área da Educação, prioritariamente no campo da didática, por 
entendermos que, como geralmente sucede com técnicas 
descontextualizadas, vêm tomando cada vez mais a aparência de 
gabaritos e modelos prontos a reproduzir, enfraquecendo assim 
seu potencial como “ferramentas cognitivas” [1] sendo justamente 
confundidos com tradicionais práticas tecnicista e acríticas. 
Por outro lado, a emergência e a difusão de Tecnologias Digitais – 
TDs, principalmente em ambiente web, abrem novas 
possibilidades para o tratamento e representação visual da 
informação. No caso dos mapas conceituais, um novo panorama 
se desenha que leva à superação dos modelos tradicionais à 
procura de novas formas de representação, mais dinâmicas e 

flexíveis, construídas em rede, com o suporte de softwares, 
disponíveis na Internet., tais como o CmapTools [2] e [3]. 
 
Mapas conceituais na tradição Novakiana 
Os mapas conceituais surgiram no cenário acadêmico no final dos 
anos 60, a partir do trabalho do professor Joseph Novak, na 
Universidade de Cornell - Nova York – EUA, inspirado pelas 
teorias de David Ausubel sobre a aprendizagem significativa e as 
estruturas conceituais dos aprendentes. 
Reconhecendo esta filiação (“aprendizagem significativa envolve 
a assimilação de novos conceitos e proposições em estruturas 
cognitivas existentes”) Novak desenvolveu uma técnica bem 
definida para elaboração de mapa conceitual, continuamente 
aprimorada por ele, e por um grande número de pesquisadores e 
educadores em diversas partes do mundo. 
Segundo [4], mapa conceitual é uma ferramenta para organizar e 
representar conhecimentos, é um recurso metacognitivo que 
possibilita a visualização de redes de conceitos. Essas redes 
consistem em nós ou nódulos (pontos, vértices) e 
relações/conexões (links, pontes), na forma de uma representação 
em 2D. Os nós representam conceitos, que aparecem dentro de 
caixas nos nós do grafo e, as conexões representam relações entre 
conceitos e são especificadas por meio da criação de frases ou 
orações de ligação nos arcos que unem os conceitos, constituindo 
o que Novak denominou de “proposições”, algumas vezes 
chamadas também de unidades semânticas ou unidades de 
significado. Esta técnica compõe uma “gramática visual aplicada” 
e tem seu próprio conjunto de normas e procedimentos 
recomendados. As proposições representam então uma 
característica particular dos mapas conceituais se comparados a 
outros grafos similares tais como os mapas mentais. 
Podemos usá-los para interpretar, enquadrar, simplificar e 
compreender problemas simples ou complexos. Uma advertência 
é necessária: “(...) seu mapa mental pessoal não se parece com o 
de nenhuma outra pessoa - assim como os mapas conceituais que 
você cria” [5]. Um mapa conceitual não é um documento neutro: é 
uma representação que precisa, por sua vez, ser interpretada. 
Do campo educacional os mapas conceituais se expandiram para 
outras disciplinas acadêmicas e campos profissionais, onde 
convivem com sistemas formais de representação do 
conhecimento. Uma grande variedade destes mapas tem sido 
aplicada em áreas tão distintas como a administração, a ciência da 
computação, a biologia, a lingüística e a matemática. Na história 
da ciência, a dinâmica de mapas conceituais é usada para 
representar os processos de mudança conceitual em revoluções 
científicas [6]. Na educação, mapas conceituais têm sido 
utilizados em propostas que visam ao desenvolvimento do 
pensamento crítico, a capacidade de análise e síntese, a 



aprendizagem colaborativa em processos criativos e ainda, na 
educação à distância, para a qual aplicações de trabalho 
colaborativo com uso de técnicas e ferramentas de mapas 
conceituais estão sendo propostas para uso em comunidades de 
aprendizagem dispersas [7]. 
Nessas condições, tanto os mapas podem ser elaborados  
individualmente e depois submetidos à discussão e reelaboração, 
como podem ser resultado de negociações coletivas desde os 
primeiros estágios, revelando consensos ou a ausência deles - 
ambos sendo importantes pedagogicamente, pois revelam a 
pluralidade e a compatibilidade ou incompatibilidade de 
perspectivas num determinado contexto. 
Na abundante literatura sobre o tema, encontramos também 
termos como mapas cognitivos, mapas tópicos, mapas mentais, 
organizadores gráficos, organizadores avançados, teias de 
histórias, mapas semânticos, organizadores cognitivos, formas 
argumentativas e outras designações. Mais recentemente, tem se 
difundido a expressão “concept webbing” (teias de conceitos), 
numa referência contemporânea à Internet, mais especificamente à 
World Wide Web.  Os mapas conceituais clássicos, proposto por 
Novak [4], implicam numa hierarquização entre os conceitos, com 
o conceito-chave ocupando o lugar central ou superior, e os 
demais, localizados nos níveis inferiores,  enquanto no concept 
webbing não há hierarquia obrigatoriamente. Mapas semânticos 
indicam um foco mais concentrado nos processos de significação, 
aproximando-os dos estudos correntes no campo da semiótica e da 
lingüística. 
Na educação, no entanto, prevalece a denominação de mapas 
conceituais, seguindo a tradição inaugurada por Novak.  As 
formas gráficas que podem ser utilizadas para criar um mapa 
conceitual são tão ou mais variadas do que a derivação de 
nomenclatura. Há formas bidimensionais em teia, fluxograma, 
organograma, árvore, raiz, rio, espinha, estrela, constelação, 
colméia, átomo ou molécula, círculo, mandala, saturno, círculos 
de Vienn dentre outras e, formas tridimensionais ou 
multidimensionais, como as hipertextuais, fractais e rizomáticas, 
mesmo que ainda incipientes nesta aplicação. 
 

Entre conceitos e relações 
Para [8] apud [9], conceitos são regularidades percebidas em 
eventos ou objetos. Conceitos e as proposições representam os 
blocos de construção do conhecimento em qualquer domínio. 
Segundo Novak, uma aprendizagem significativa envolve que: 

• o material a ser aprendido esteja claro conceitualmente, 
apresente uma linguagem e exemplos que possam ser 
relacionados ao que o aprendiz já conhece;   

• o aprendiz deve ter um conhecimento prévio relevante 
(o que, segundo Novak, toda a criança a partir dos três 
anos já possui para virtualmente qualquer domínio de 
conhecimento);  

• e o aprendiz deve escolher aprender significativamente.  
Assim, os aprendizes, mediados pela linguagem, realizam novas 
significações que devem estar organizadas progressivamente para 
que ele possa ancorar seu conhecimento. Nesse contexto, Novak 
propõe a representação, por meio de mapas conceituais, como 
uma possibilidade para auxiliar nesse processo, utilizando uma 
organização hierárquica para a identificação de conceitos mais 
gerais e facilitando a proposição de tarefas de aprendizagem para 
a recepção de novos conceitos, mais específicos.  
No entanto, [9], propõem alguns questionamentos, a partir da 
análise dos termos e argumentos apresentados pro Novak: 

 
“- O material a ser aprendido deve estar 
conceitualmente claro para quem? Será que estando 
claro para um professor está claro para o aluno? 
- A linguagem é prévia ao processo de 
conceitualização? 
- Considerando os diferentes níveis alcançados num 
processo de generalização, como determinar uma 
organização hierárquica? O que é mais e o que é 
menos geral para um professor e para um aluno? 
Como um cientista chega à organização hierárquica de 
conceitos num campo de conhecimento? Ela está dada 
a priori?”[9]. 

 
Esses autores utilizam a concepção piagetiana de conceito, para 
auxiliar na reflexão sobre esses questionamentos. A concepção 
piagetina situa a representação por meio de mapas conceituais 
num paradigma diferente daquele estabelecido pela visão 
cognitivista de Ausubel e Novak. Para Piaget, apud [9], um 
conceito representa o resultado de uma transformação de um 
esquema de ação, num processo infinito de justaposição de 
atributos por regulações sucessivas causadas por desequilíbrios 
nos sistemas de significação do sujeito. Assim, as palavras 
colocadas nas caixas do mapa conceitual (normalmente um 
substantivo) não são necessariamente, na perspectiva do sujeito, 
os conceitos, ainda que possam representá-los, são as relações 
construídas que os delimitam, no exercício de atribuição de 
significados somente alcançados pela interação do sujeito com 
objetos em determinados contextos. Essa perspectiva opõe-se à 
idéia de que uma organização seqüencial e correta de estratégias, 
materiais e atividades seja garantia, por si só, da aprendizagem de 
um conceito, por recepção. 
Assim, para [9], se um mapa conceitual é, a priori, uma 
representação, é necessário dar-lhe um caráter de incompletude, 
em processo de mudança, evidenciando o seu uso como forma de 
acompanhar os processos de construção de conceitos.  
 

 “um sistema conceitual, com efeito (e a fortiori 
sensório-motor etc), é um sistema tal que seus 
elementos se apóiam inevitavelmente uns nos outros, 
sendo ao mesmo tempo aberto a todas as trocas com o 
exterior. Suponhamos, por impossível, a construção de 
um único conceito A, como ponto de partida de uma 
classificação, etc. Se for realmente um conceito, opõe-
se então já ao conceito não-A, o que constitui, desde o 
primeiro momento um sistema total e circular. No 
caso, único real, de um sistema multi-conceitual, é 
impossível caracterizar algum conceito sem utilizar os 
outros, num processo que é também necessariamente 
circular” [10], apud [9]. 

 
Segundo esses autores, no processo de construção de um mapa 
conceitual, é possível acompanhar a representação do sistema de 
significações utilizado pelo sujeito de forma que nele possamos 
também reconhecer subsistemas que se relacionam apoiando-se 
mutuamente na construção dessas significações. Nesse contexto, 
as frases de ligação têm papel fundamental, pois representam as 
funções estruturantes do mapa marcando a diferenciação de um 
mapa conceitual de outros tipos de representação semelhantes. 
 

 



Outras percepções: novas compreensões 
A grande riqueza de formas visuais utilizada para representar 
proposições e conexões revela que, ao lado do modelo proposto 
inicialmente por Novak, existem hoje outros entendimentos sobre 
o que são, ou deveriam ser os mapas conceituais. 
[11], apresentam os mapas conceituais cíclicos, não hierárquicos, 
como mais eficazes devido a representação mais dinâmica do 
conhecimento, o que permite uma maior possibilidade de 
configurações de um mapa conceitual, tanto na sua topologia 
como no tipo de frases de ligação.  
[12], apresenta pesquisas sobre os usos mais tradicionais de mapas 
conceituais, tais como aquele em que são utilizados como forma 
de avaliar o quão próximo está o conhecimento de um estudante 
do de um especialista no assunto, por meio de comparações entre 
mapas.  
Segundo [13], os mapas conceituais servem para “ensinar usando 
organizadores prévios, fazer pontes entre os significados que o 
aluno já tem e os que ele precisaria ter para aprender 
significativamente a matéria de ensino, bem como para o 
estabelecimento de relações explícitas entre o novo conhecimento 
e aquele já existente e adequado a fim de dar significados aos 
novos materiais de aprendizagem”. Na visão de [9], essa proposta 
representa uma abordagem que atribui aos mapas conceituais o 
“poder” de estruturar o pensamento do sujeito, por comparações a 
modelos ou mesmo por organizações de estratégias por parte do 
educador que permitam ao estudante entender como ele “precisa” 
pensar. Os autores ressaltam que a visão de Moreira privilegia 
explicitamente o ensino. 
A mais inovadora, ou pelo menos a de maior impacto potencial 
sobre o modelo de Novak, é a proposta pelo guru da inteligência 
artificial Steve Grand em entrevista para a revista Edge: “Por que 
continuamos a agir como se o universo fosse constituído por 
nomes ligados por verbos, quando sabemos que na realidade é 
construído por verbos ligados por nomes?” [14]. 
Se tomada como uma sugestão, essa questão levantada por [14] 
levaria a uma nova maneira de construção de mapas conceituais, 
na qual os verbos (as ações) ocupariam os nós, com os nomes (os 
conceitos) colocados nas linhas conectoras, formando assim as 
proposições através de um outro caminho.  Essa mudança pode 
levar à construção de mapas conceituais mais dinâmicos, 
centrados nas ações, Como disse [14] “(...) o verbo é onde está a 
ação!”  
Provavelmente, teríamos dificuldades para conceber e construir 
tais mapas semânticos, no entanto, isso poderia levar a superação 
do risco de enrijecimento presenciado nos mapas de Novak. 
Destacar as ações é enfocar o movimento, a mutabilidade, a 
temporalidade; destacar os nomes é concontrar-se nas 
permanências e na estabilidade.  
O Projeto STAR toma os mapas conceituais como “representações 
do progresso e do estado atual de um aluno, na direção do 
entendimento das relações entre conceitos e assuntos”. Vistos 
desse modo, os mapas conceituais seriam elementos de ligação 
entre o conhecimento (sistematizado em assuntos ou temas de 
estudo) e as construções conceituais que ao mesmo tempo revelam 
e moldam, isto é, representam e articulam esse conhecimento.  
[15] fazem uma defesa dos mapas conceituais como “formas 
argumentativas”, uma alternativa à “linguagem natural”, sendo 
antes de tudo um recurso de suporte à comunicação e ao debate de 
idéias, não ficando restritos ao papel de representação de 
conceitos formais.  Com ajuda dos recursos digitais, estes mapas 
podem integrar informação, argumentos e conhecimentos. 

Há tempos vemos propostas nessa direção, levantando modos de 
utilização dos mapas conceituais como “ferramentas 
generalizadoras que podem facilitar processos cognitivos” [12]. 
Esse autor se refere à recursos tanto mentais como técnicos, 
chamados mais resumidamente de “ferramentas cognitivas”, que 
apóiam, guiam e expandem os processos de pensamento de quem 
as utiliza. 
[5] compartilham dessa opinião, ao descrever os mapas 
conceituais como “ferramentas para negociar significados”. 
Pode-se ler nessa asserção que os mapas conceituais vão além de 
uma técnica para uso individual, constituindo também formas de 
(re)significação coletivas. 
É nesse processo complexo, individual e social,  de construção e 
reconstrução de significados, que reside, em nossa opinião, o 
maior potencial dos mapas conceituais. Na prática pedagógica, no 
entanto, este potencial não sido explorado, em função da 
transformação de um procedimento necessariamente dinâmico e 
fluido em um conjunto de regras a serem seguidos sem maior 
reflexão. 
 
Usos e abusos na prática pedagógica 
O ensino de técnicas para construção de mapas conceituais faz 
parte do programa de disciplinas de Didática - ou semelhantes - 
nos currículos dos cursos de Pedagogia e em muitas licenciaturas.  
Infelizmente, em boa parte dos casos, trata-se apenas de técnicas 
enrijecidas, fixadas por conjuntos de regras que se tornaram quase 
um gabarito a ser aplicado sem criatividade ou imaginação.  Os 
alunos recebem um guia contendo os “passos” para a construção 
de um mapa conceitual e uma lista pronta de suas “vantagens”; em 
seguida são apresentados a um texto ou a um assunto e desafiados 
(ou ordenados) a construir um mapa conceitual que sintetize as 
idéias principais do texto ou seu entendimento do assunto em 
questão. Frequentemente os mapas assim elaborados tomam a 
forma de cartazes cujo destino é enfeitar as paredes da sala de 
aula, depois de devidamente “explicados” para o professor e a 
turma pelo seu autor ou autores. 
Ensinadas assim, estas técnicas contribuem para a aprendizagem 
acrítica, reprodutiva, não-significativa.  
Esse panorama do ensino das técnicas de construção dos mapas 
conceituais gera um uso não menos reducionista e empobrecedor. 
Professores de didática que ainda não perceberam o grande 
potencial dos mapas conceituais, enquanto ferramentas cognitivas 
e como propulsores de pesquisa insistem em usos burocráticos, 
voltados mais para o controle e a avaliação formal do que para a 
aprendizagem em si. São freqüentemente citados como 
“vantagens” para incentivar o uso de mapas conceituais pelos 
alunos: fazer resumo de textos, tomar notas em seminários e 
palestras, sintetizar leituras, auxiliar na preparação para provas e 
testes, ilustrar aulas, compor sistemas de memorização e outras 
menos citadas, mas igualmente preocupantes. 
Nesse afã de domesticação da potencialidade dos mapas 
conceituais, chega-se a elevá-los à condição de “instrumentos de 
avaliação”.  Encontra-se em Novak várias referências nessa 
direção, mas ele seguramente não se referia a um uso de mapas 
como provas (no duplo sentido de comprovação e de testagem) ou 
de substituição dos testes objetivos ou questões dissertativas por 
mapas conceituais, em um processo linear que termina em um 
mapa definitivo a ser avaliado e graduado. A visão de Novak é a 
de mapas em constante reelaboração, parte de um verdadeiro 
processo de formação - e por isso mesmo inadequados à uma 
avaliação formal e quantificada. 



Dentre as incongruências que encontramos nesse campo, 
destacam-se a tendência a avaliações quantitativas maiores 
quando o mapa do aluno se parece com o mapa que o professor 
traçou antecipadamente. Este mapa prévio serve como um 
gabarito para verificar se o aluno “compreendeu” o assunto ou se 
houve um desvio do modelo esperado. Obviamente o professor 
que assim procede não está interessado em construções 
conceituais, mas sim em simples reproduções de esquemas ou de 
definições pré-preparadas. 
Infelizmente, tais usos equivocados estão se tornando o padrão, 
mesmo em programas de formação de professores em que outros 
aspectos estão orientados para práticas transformadoras e críticas. 
Os mapas conceituais, tal como usados por estas pedagogias 
conservadoras,  comumente são descritos como uma forma de 
representação com qualidades mnemônicas, ajudando quem os 
elabora a lembrar mais facilmente as lições e textos estudados 
para situações de testes e exames. 
Percebe-se, nessa posição, a redução do potencial dos mapas 
conceituais apenas a técnicas de memorização de esquemas 
congelados com a finalidade de ajudar o aluno que os elabora a 
“passar na prova”. 
Um professor buscando orientação para utilizar mapas conceituais 
com seus alunos corre o risco de encontrar propostas equivocadas, 
porém muito difundidas: mapas conceituais como “técnica de 
redução de textos!”  Diante de um texto muito longo para a atual 
capacidade e vontade de leitura dos alunos, propõe-se esta saída: 
que tal usar mapas conceituais, realizados em grupo, 
preferencialmente, para que os demais alunos não sejam obrigados 
a passar pela desagradável experiência da leitura? Um grupo faz a 
leitura, monta um desenho contendo as idéias básicas e depois as 
explica para a turma. Feito: textos encolhidos prontos para 
consumo. 
Outro engano que deve ser evitado por professores que demandam 
mapas conceituais de seus alunos: a “explicação”, pela palavra 
escrita ou falada, dos mapas conceituais que deles pede e recebe. 
Construções visuais que precisam de explicações verbais não se 
justificam como construções visuais: seria como anexar um texto 
a cada quadro ou a cada fotografia que produzimos. É muito 
conhecida nos meios de comunicação a função da legenda. Diante 
das múltiplas possibilidades de interpretação da imagem, a 
legenda busca “fazer ver”, procura amarrar a interpretação do 
observador a um único e predeterminado (desejado pelo autor da 
matéria) significado: essa função é chamada justamente de 
ancoragem.  
Nada mais distante da idéia de conceito que orienta os mapas 
conceituais. Conceitos ancorados, amarrados, enrijecidos, não são 
mais conceitos, pois perderam sua capacidade adaptativa e 
interpretativa. Mapas explicados por legendas (escritas ou verbais, 
como exigem muitos professores) não são mapas conceituais, mas 
apenas diagramas que ilustram outros discursos. As conhecidas 
apresentações de trabalhos finais com mapas conceituais, em que 
cada equipe “explica” para o restante da turma, se constituem em 
tristes espetáculos que oficializam o equivoco. 
Tais abordagens, fixando relações, impondo interpretações e 
escolhas, reduzindo o móvel ao imóvel e o fluido ao cristalizado, 
levam ao reforço de uma prática de ensino acrítica, apenas 
receptora. 
Os professores que assim agem muitas vezes não se apercebem de 
que há uma grande contradição entre o uso que fazem dos mapas 
conceituais e as concepções contemporâneas sobre o 
conhecimento. Está muito claro que o conhecimento, sobre 
qualquer assunto, nunca é o mesmo para todas as pessoas - nem 

para uma única pessoa, ao longo do tempo.  As pessoas 
compreendem o mundo de diferentes maneiras, relacionando 
conceitos de formas diversas e alterando componentes e conexões 
durante esse movimento constante de construção e reconstrução 
de significados. Como pedir que os alunos congelem esse 
movimento e “revelem” sua estrutura mental em um mapa?  
O fabricante de um software muito conhecido para elaboração de 
mapas conceituais resume assim as vantagens de seu uso em 
educação: 
 

“Mapas conceituais ilustram graficamente relações 
entre informações e assim são ideais para medir o 
crescimento da aprendizagem dos alunos. Ajudam 
também a identificar ligações erradas, alertam os 
professores sobre o que os alunos não compreenderam 
e podem ser assim um meio objetivo de avaliação.” 
[16]  

 
Além de confundir informação com idéias e conceitos, esta 
orientação reduz os mapas conceituais a ferramentas de controle e 
avaliação “objetiva” - tarefa destinada ao fracasso, tratando-se 
justamente de conceitos e de relações entre conceitos conforme 
entendidos e percebidos pela(s) pessoa(s) que elaboram esses 
mapas. Produto de um trabalho humano subjetivo, não pode ser 
tomado como evidências objetivas de uma estrutura de 
pensamento, o qual é necessariamente movente, fluido, 
inapreensível em formas pré-estabelecidas. 
Em matéria sobre mapas conceituais, uma famosa revista 
brasileira apresentou com destaque “um software que ajuda “a 
radiografar o raciocinio“! [17]. E não se trata aqui de uma 
publicação esotérica ou de um tablóide sensacionalista, mas de 
artigo em conhecida revista de circulação nacional, o que revela 
que as expectativas quanto às “propriedades” dos mapas 
conceituais podem ser as mais incríveis - e inatingíveis. 
 
Superando os equívocos 
Mapas conceituais são construções mentais complexas que não se 
reduzem a visualização de suas formas de representação, assim, os 
mapas conceituais encerram um potencial que sobrepuja em 
grande medida as aplicações instrumentais e tecnicistas hoje tão 
difundidas. 
White e Gunstone [18] destacam o fato de que, em se tratando de 
mapas conceituais, o processo de elaboração e re-elaboração é 
muito mais importante do que um produto final. Devem ser 
utilizados num movimento contínuo, para auxiliar o professor a 
perceber o grau de compreensão dos alunos sobre um determinado 
assunto, revelado (ao menos em parte) pelas decisões tomadas 
com relação aos conceitos escolhidos e às proposições e conexões 
estabelecidas, assim como pelas mudanças realizadas nesse 
quadro em um período observável.  
Esses autores também comentam que a elaboração de mapas 
conceituais cria a necessidade de atividades que promovam a 
aprendizagem de conceitos por meio de debates e discussões. O 
processo, portanto, não pode se esgotar na confecção de um mapa 
ou na sua apresentação. 
A técnica clássica de elaboração de um mapa conceitual pode ser 
resumida da seguinte maneira. Primeiramente, o nódulo central de 
um mapa conceitual é criado como um vórtice para atrair termos 
que representem a compreensão do elaborador sobre um 
determinado tópico.  A partir desse nódulo central, outros nódulos 
emergem e se ramificam. Enquanto palavras-chave (que 
representam conceitos-chave) são posicionadas e conectadas a 



termos já mapeados, o elaborador do mapa vai visualmente 
interrelacionando idéias e conceitos complexos de uma maneira 
que esquemas lineares não suportam.  
Já no processo chamado de “concept webbing” ou rizomático, a 
criação de um mapa conceitual não segue estruturas em árvore ou 
em raiz. Qualquer nódulo pode ser conectado a outros, a qualquer 
momento. Não há, necessariamente, um conceito central a partir 
do qual os demais se ramificam: como em um rizoma, os nódulos 
se interconectam e o grau de sua importância é dado pelas 
relações que estabelecem e não por sua posição a priori. Em 
formas computadorizadas, recursos hipertextuais ampliam as 
possibilidades de interconexões para a tri - ou pluri - 
dimensionalidade. É claro que se deve evitar o uso abusivo de tais 
recursos, sob pena de nos perdermos no emaranhado que já foi 
chamado de “labirinto da hipemídia” [19]. 
O próprio Novak destaca a existência de conexões cruzadas 
(cross-links) como uma característica importante dos mapas 
conceituais.  Essas ligações são relações (proposições) entre 
conceitos que se encontram em diferentes domínios de um mapa 
conceitual e são fundamentais para a construção de novos 
conhecimentos, pois “frequentemente representam saltos criativos 
da parte do produtor do conhecimento”.  Com os recursos digitais, 
as conexões cruzadas que Novak destacou podem ser expandidas 
hipertextualmente, possibilitando ligações significativas não 
somente dentro de um mapa, mas entre diversos mapas. As 
consequências dessa potencial expansão ainda precisam ser 
exploradas e debatidas, mas pode-se antever o grande impacto 
renovador que terão sobre a tradicional forma de construção de 
mapas conceituais bidimensionais. 
Nos estudos sobre a metáfora conduzidos por [20] a idéia de 
mapeamento entre domínios (cross-domain mapping) é de 
importância central para entendermos a metáfora como um 
mecanismo cognitivo e não apenas como uma forma linguística. 
Há convergência dessa idéia com os fundamentos da 
aprendizagem significativa quando Lakoff menciona a metáfora 
como ponte para a geração de conhecimento sobre novas coisas.  
A maneira pela qual entendemos novas coisas é concebendo-as 
em termos das coisas que já sabemos [21]. Construímos novos 
significados quando relacionamos o já conhecido ao que nos 
parece ser interessante conhecermos. 
Mapas conceituais podem auxiliar para atender a essa condição, 
tanto por identificar conceitos gerais maiores prévios quanto por 
assistir o sequenciamento das aprendizagens por meio de 
conhecimentos que podem ser incorporados aos quadros 
conceituais em desenvolvimento. No entanto, novas formas de 
construção são necessárias. A bimensionalidade dos mapas 
tradicionais é um entrave prático que precisa – e já pode – ser 
superado, juntamente com outras dificuldades relacionadas. 
 
Para além dos mapas conceituais de Novak 
Diz-se dos mapas conceituais clássicos que não são muito 
práticos, porque demandam muito tempo para sua elaboração; nas 
palavras de muitos alunos e mesmo professores,  “dão muito 
trabalho...”. 
A principal razão dessa crítica é que, na sua usual forma tinta-
sobre-papel, é muito difícil editar os mapas conceituais sem que 
dupliquem o tempo já empregado na sua elaboração. Refazer um 
mapa inteiro para incluir ou retirar um conceito é tarefa que 
desmotiva muitas pessoas e as impede de utilizá-lo em toda a sua 
potencialidade. Um mapa, uma vez completado, tende a 
permanecer como está em função do tempo e do trabalho 

necessários para reconstruí-lo e para acompanhar assim a 
evolução conceitual de seu elaborador.  
Hoje podemos contar com o auxílio das Tecnologias Digitais. 
Com apoio de um computador e de programas dedicados, 
podemos realizar diversas ações que antes exigiam muito mais 
tempo e esforço. Construir, experimentar, testar relações, editar e 
reeditar, comparar, armazenar, adicionar outros elementos, 
incorporar imagens, explorar novas dimensões por meio dos 
hiperlink - todas essas e outras ações são possíveis e viáveis, 
quando apoiadas por recursos digitais hoje disponíveis para uso 
em computadores pessoais. 
Antes da era dos PCs, mapas conceituais muito complexos ou 
muito grandes precisavam ser quebrados em uma miríade de 
mapas menores, e transitar por esse labirinto era muito 
complicado, especialmente por se tratar de mídias lineares, não-
espaciais, como materiais impressos. Hoje, ligações 
multiespaciais, (mesmo quando representadas por séries de planos 
bidimensionais nos monitores) não são muito difíceis de construir 
e de seguir, com os programas existentes. 
Outro benefício da informatização é a possibilidade de se utilizar 
as palavras-chave de um mapa conceitual como entradas para 
realizar buscas booleanas nas bases de informações às quais se 
tem acesso. Em função dos resultados obtidos, novas palavras-
chave podem ser incorporadas: na medida em que o entendimento 
se expande, o mapa conceitual também pode ser expandido, sem 
os grandes esforços demandados anteriormente. 
Também é possível, por meio de alguns programas, tais como o 
CmapTools [2] 3 [3] gravar toda a seqüência de passos criados 
pelo sujeito durante a construção dos mapas e, posteriormente 
reproduzir, o que nos permite, dinamicamente observar todas as 
modificações realizadas, possibilitando dessa forma rever, 
acompanhar e analisar cada detalhe do processo de constituição 
das representações construídas pelo sujeito. Existe ainda, duas 
opções de ferramentas que oportunizam a colaboração: anotações 
(annotate) e as listas de discussão (discussion threads). Na opção 
Anotações, um retângulo amarelo, tipo “post-it”, pode ser 
adicionado, para crar uma nota, a qual se expande ao clicarmos 
duplo no ícone que aparece imediatamente à sua esquerda. Esse 
recurso pode ser utilizado facilmente para adicionar notas e 
comentários sobre os conceitos e relações, em qualquer ponto do 
mapa que está sendo criado.  
Paralelamente, é possível criar uma mensagem relacionada a um 
conceito específico, a qual será adicionada a lista de discussão, 
podendo ser acessada ao clicarmos no ícone que aparece abaixo 
do conceito sobre o qual foi inserida a mensagem. O CmapTools 
propicia o trabalho colaborativo/cooperativo, em rede. Por meio 
da comunicação entre servidores disponíveis em rede, é possível 
disponibilizar mapas que podem ser construídos e ampliados de 
forma coletiva por meio da colaboração/cooperação entre sujeitos, 
conectados à Internet, e que estão distantes no tempo e no espaço. 
Dessa forma o CmapTools permite que os sujeitos colaborem em 
todos os momentos de construção dos mapas conceituais. Ainda 
podemos efetivar colaborações através das Sopas de 
Conhecimento [22] ou simultaneamente usando a ferramenta de 
colaboração sincrônica do CmapTools.  A figura, a seguir, 
representa um mapa conceitual criado no CmapTools que possui 
links para outros mapas. Esses links são representados por meio 
de uma seta dupla. 
 
Figura 1: mapa conceitual, criado por [23] e que representa o 

espaço conceitual de uma dissertação de mestrado em 
Educação. 



 
 
Uma outra crítica que nos cabe fazer às práticas reprodutivas que 
comentamos anteriormente pode ser sintetizada na pergunta: 
- na era da interatividade, hipertexto e ciberespaço, por que 
continuamos encerrados em um espaço de representação 
bidimensional? 
A resposta é: porque assim o desejamos. Há tecnologia suficiente 
para nos movermos em um espaço pluridimensional, porém ainda 
não nos sentimos confortáveis nessas dimensões pouco 
compreendidas. 
A maioria dos mapas conceituais a que temos acesso se encontra 
preso em um plano euclidiano. São construções bidimensionais, 
de linhas e superfícies.  Ainda na era pré-computadores pessoais 
identificava-se a necessidade do estabelecimento de conexões 
espaciais, tridimensionais; um bom número de ensaios com 
recursos diversos, do Lego a maquetes moleculares, foram 
realizados com esse objetivo. Hoje, com as possibilidades abertas 
pela informática, já se pode enfrentar esse desafio com melhores 
resultados. Em meados dos anos 80, o aparecimento de interfaces 
“amigas do usuário” e de recursos visuais de programação como o 
Hypercard da Apple, permitiu os primeiros mapas conceituais 
cujos nódulos podiam ser interligados por conexões (os 
“hyperlinks”) que ultrapassavam o plano. Isso possibilitou a 
criação de conjuntos de mapas bidimensionais interconectados por 
ligações ponto a ponto, tendo como resultado uma construção 
espacial multi-facetada, de difícil visualização como um todo 
(pela limitação da representação na tela do monitor, 
bidimensional), mas de fácil exploração a partir dos links criados.  
Estes hipermapas são possíveis, porém ainda não chegaram a 
ocupar o lugar dos tradicionais mapas desenhados no plano, seja 
no papel ou na tela. A representação mental de estruturas 
hiperespaciais não faz parte de nossa forma de pensamento 
clássico e das linguagens que o constituem e suportam, e que 
dominamos.  
No discurso sobre a pós-modernidade é comum encontrarmos 
referências à figura do rizoma [24] e dos fractais. 
Rizoma constitui um modelo descritivo ou epistemológico 
presente na teoria filosófica de Gilles Deleuze e Félix Guattari. 
Nesse modelo epistemológico, qualquer elemento pode afetar ou 

incidir em qualquer outro, de forma que a organização dos 
elementos não segue o princípio de subordinação hierárquica - 
com uma base ou raíz que dá origem a múltiplos ramos, de forma 
que cada um de seus traços não remete necessariamente a traços 
de mesma natureza. Num modelo rizomático, qualquer afirmação 
que incida sobre algum elemento poderá também incidir sobre 
outros elementos da estrutura, sem importar sua posição recíproca. 
Um rizoma não é feito de unidades, mas sim de dimensões. Ele 
constitui multiplicidades lineares a n dimensões. O rizoma não é 
objeto de reprodução, o rizoma se refere a um mapa que deve ser 
produzido, construído, sempre desmontável, conectável, 
reversível, modificável, com múltiplas entradas e saídas, com suas 
linhas de fuga. Contra os sistemas centrados (e mesmo 
policentrados), de comunicação hierárquica e ligações 
preestabelecidas, o rizoma, é um sistema a-centrado não 
hierárquico e não significante unicamente definido por uma 
circulação de estados.  
Os fractais são formas geométricas abstratas, com padrões 
complexos que se repetem infinitamente, mesmo limitados a uma 
área finita. Todas essas formas e padrões possuem algumas 
características comuns e apresentam relações com objetos 
encontrados na natureza.  
Existem duas categorias de fractais: os geométricos, que repetem 
continuamente um modelo padrão e os aleatórios, que são feitos 
através dos computadores. 
Um fractal apresenta as características do todo, infinitamente 
multiplicadas dentro de cada parte, com infinitos detalhes. São 
geralmente auto-similares e independem de escala. Em muitos 
casos um fractal pode ser gerado por um padrão repetido, 
tipicamente um processo recorrente ou iterativo. 
Além de se apresentarem como formas geométricas, os fractais 
representam funções reais ou complexas com determinadas 
características: auto-semelhança, a dimensionalidade e a 
complexidade infinita.  
 
Algumas perspectivas 
Rizomas e fractais, assim como outras ligações multidimensionais 
como o hipertexto, estão presentes no referencial de diversas 
ciências contemporâneas. No entanto, sua utilização no contexto 
da educação ainda é muito embrionária, assim como as teorias que 
as sustentam. Mapas conceituais, sendo tentativas de 
representação e de visualização de conexões que existem no plano 
das idéias, seriam obrigatoriamente fluidos, reconectáveis, 
pluriespaciais.  
Poderíamos até mesmo ver os mapas conceituais como uma 
antecipação, em intenção, desse mundo rizomático pós-moderno, 
mas que permaneceram até aqui encerrados no espaço geométrico 
das linhas e superfícies por falta de uma tecnologia acessível que 
permitisse outras construções. 
Se a função principal dos mapas conceituais é nos ajudar a 
articular idéias de forma significativa - e não somente para 
apresentá-las - a busca de formas de representação não-
euclidianas é legítima e necessária. Esse reconhecimento não 
esconde as grandes dificuldades e entraves que tal busca 
enfrentará, mas aponta para caminhos ainda a explorar e novas 
possibilidades a descobrir. 
A crítica principal desse artigo é a de que os mapas conceituais 
têm sido usados no campo pedagógico muito mais como formas 
de apresentação do que como ferramentas cognitivas. São 
propostos para que representem idéias, não para ajudar a encontrá-
las.  



Enrijecidos pela formalização excessiva, frustrantes pelas não 
atendidas expectativas, limitados pelos usos meramente 
instrumentais, reforçando modelos externos prontos para absorção 
acritica, os mapas conceituais tal como utilizados nas tendências 
tecnicista (mesmo as que não se reconhecem como tal), não têm 
demonstrado seu potencial de ferramenta de apoio aos processos 
de pensamento significativos e críticos, e, por extensão, de suporte 
a pesquisa. 
É importante enfatizar que os mapas conceituais, muito mais de 
que o resultado final de um esforço conceitual, podem ser 
ferramentas importantes na pesquisa científica em geral, e na 
educacional em particular, auxiliando (às vezes de forma decisiva) 
o pesquisador a definir seu quadro conceitual e a tomar decisões 
essenciais a partir dessa definição, tais como a formulação da 
problematização, a elaboração clara do problema central (research 
question) e das articulações entre quadro conceitual, problema e 
metodologia, etapas que são sempre difíceis de vencer, mesmo 
para pesquisadores experientes. 
Em suma, os mapas conceituais clássicos estão se transformando 
em mapas semânticos, nos quais o processo de construção e 
reconstrução permanente de significados é mais importante do que 
o de mera representação de idéias passadas. 
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