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RESUMO 
 
 

Este trabalho tem por objetivo apreender como professores e alunos de cursos de pós-

graduação stricto sensu da Universidade Federal da Bahia utilizam os Mapas Conceituais. 

A tipologia de Mapas Conceituais aqui trabalhada baseia-se nos estudos idealizados por 

Novak  e Gowin (1984), baseados na Teoria de Aprendizagem Significativa de David 

Ausubel (1963, 2000) que incorpora conceitos para dar significados entre os conceitos e as 

proposições. O trabalho também tenta avaliar a relevância dos mapas nas práticas 

pedagógicas do universo estudado. Analisa outras ferramentas cartográficas cognitivas e 

sua semelhança com os Mapas Conceituais. Questiona até onde o uso dos mapas influencia 

nas práticas pedagógicas dos professores. Indaga até onde esses mapas afetaram a 

aprendizagem dos alunos. Busca entender como os mapas conceituais se situam no 

universo das ferramentas da cartografia cognitiva. 

Palavras-chave: Mapas Conceituais. Cartografia Cognitiva. Aprendizagem 

Significativa.  
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ABSTRACT 

 

This work has for objective to apprehend as teacher and student of Courses of After-

graduation stricto sensu of the Universidade Federal da Bahia on Concept Mapping. The 

typology of concept mapping for meaningful learning Novak and Gowin (1984) have 

developed a theory of instruction that is based on Ausubel's (1963, 2000) meaningful 

learning principles that incorporates "concept maps" to represent meaningful relationships 

between concepts and propositions. The work also tries to evaluate the relevance of the 

practical maps in the pedagogical ones of the studied universe. It analyzes other cognitives 

cartographic tools and its similarity with the Concept Maps. It questions until where the use 

of the maps influences in practical the pedagogical ones of the professors. It inquires until 

where these maps had affected the learning of the student. Search to understand as the 

conceptual maps if points out in the universe of the tools of the cognitive cartography.  

Word-key: Conceptual Maps. Cognitive Cartography. Meaningful Learning. 
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1. INTRODUÇÃO 
O ensino de ciências em nível de pós-graduação stricto sensu têm tido inúmeras 

dificuldades, dentre as quais pode-se destacar: (1) um volume grande de informações e 

conhecimentos que se pretende passar ao aprendiz; (2) um alto grau de aprofundamento em 

algumas matérias; (3) a pluralidade de formação dos alunos em especial aqueles curso que 

têm características interdisciplinares, a exemplo do nosso programa de pós-graduação. 

É nesse contexto que alguns pesquisadores da área educacional e educadores de 

diversas áreas lançam mão da cartografia cognitiva.  Dentro da cartografia cognitiva  se 

pode citar os mapas cognitivos, mapas mentais, e os mapas conceituais. Estes últimos serão 

o objeto de investigação do presente trabalho. 

Voltando a atenção para o aprendiz, segundo David Ausubel (1978, p. 59), 

aprender significativamente quer dizer aprender de forma não arbitrária, não mecânica. O 

autor acredita que alguém aprender de forma significativa implica dizer que aquele 

conhecimento não mais será esquecido. Ele poderá sofrer modificações na medida em que 

novas interações daquela área de conhecimento vão ocorrendo ao longo de sua vida.  Isso 

porque, o novo conhecimento já se acomodou na estrutura cognitiva do indivíduo, se 

houve realmente uma aprendizagem significativa ausubelina.   

Esta teoria tem dois principais pressupostos para que o aprendiz tenha uma 

aprendizagem significativa (AUSUBEL, 1978, p. 417). O primeiro é a disposição de 

aprender por parte do aprendiz, isto é, para Ausubel o aprendiz tem que estar motivado 

para aprender. O segundo é que o aprendiz tem que possuir uma estrutura cognitiva 

preparada para receber as instruções que se pretende obter de forma não arbitrária (não 

mecânica), ou seja, ele terá que possuir elementos, em termos de conhecimento, em sua 

estrutura cognitiva, que servirão para alavancar, o conhecimento que ora lhe é apresentado, 

é o que Ausubel definiu como subsunçor.   

Observar-se até então que não se falou do professor, instrutor ou, como preferiu-se 

chamar, facilitador. A primeira grande dificuldade, pois, por mais que o facilitador se 

empenhe em preparar um material potencialmente significativo, de nada adiantará se os 

dois pressupostos acima não forem atendidos. 

Dois conceitos de grande importância na teoria de aprendizagem significativa de 

Ausubel, e de extrema relevância para o presente trabalho são: a Diferenciação Progressiva 

e a Reconciliação Integrativa, vez que estes têm papel crucial na formulação dos Mapas 

Conceituais propostos por Joseph Novak (1984).   
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Segundo Ausubel, Diferenciação Progressiva se dá quando a aprendizagem 

significativa interage com conceitos novos e antigos, e os frutos dessa interação fazem com 

que se modifiquem, adquirindo assim novos significados e se diferenciando 

progressivamente (AUSUBEL, 1978, p. 183-186).  

Tomando como exemplo citado por Marco Antônio Moreira (1997, p. 6), o 

conceito de conservação da Física, a seguir descreve-se como ocorre sua diferenciação 

progressiva: enquanto o aprendiz aprende significativamente o conceito de conservação de 

energia, conservação de carga elétrica, conservação da quantidade de movimento, o 

subsunçor conservação fica cada vez mais elaborado, e diferenciado; tornando-o mais 

capaz de ser utilizado como âncora, serão atribuidos novos significados a novos 

conhecimentos. A este processo dá-se o nome de diferenciação progressiva. 

Para Ausubel (1978, p. 186-189) e Moreira (1997, p. 6) a Reconciliação 

Integrativa se dá quando outro processo ocorre. Enquanto se dá a aprendizagem 

significativa e se estabelecem relações entre conceitos, idéias e proposições já consolidadas 

na estrutura cognitiva, ou seja, relações entre subsunçores. A estabilidade e a clareza de 

elementos existentes na estrutura cognitiva são relacionadas aos novos elementos, 

adquirindo novos significados e reorganizando essa estrutura. Toma-se mais uma vez como 

um exemplo citado por Moreira (1997, p. 6). Vê-se os conceitos de campo elétrico e campo 

magnético claros e bem estabelecidos na estrutura cognitiva do aprendiz. Este ao observar 

a estreita relação entre ambos, irá reorganizar seus significados de modo a ver que se trata 

de uma manifestação de um conceito mais abrangente, o campo eletromagnético. A 

reconciliação integrativa se dá quando a reorganização cognitiva e a recombinação de 

elementos acontecem. 

Wilson Faria (1995, p. 6) aponta que o desconhecimento deste princípio pode 

ocasionar alguns conflitos cognitivos, tais como: 

a)   quando dois ou mais rótulos conceituais são utilizados para indicar o mesmo 

conceito ou idéia. Por exemplo: habitante e morador; 

b) quando o mesmo rótulo conceitual  é utilizado para expressar mais de uma idéia 

ou conceito. Por exemplo: a palavra peso na Física é uma força exercida por 

qualquer corpo, no sentido usual pode ser um peso de balança; 

c)   quando conceitos que aparentam ter semelhança, em que as diferenças não 

foram evidenciadas, correndo-se o risco de serem assimilados como idênticos.  

Segundo Novak (1984, p. 15), os Mapas Conceituais (MCs) são representações 

significativas para relacionar conceitos em forma de proposições.  Ainda de acordo com o 
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mesmo autor, proposições são dois ou mais conceitos ligados por palavras formando uma 

unidade semântica. Desta forma, Joseph Novak inicia o capítulo 2 da sua obra “Learning 

how to learn” – Aprender a aprender - que trata de Mapas Conceituais baseado na teoria de 

aprendizagem significativa de David Ausubel. Novak recomenda que os MCs sejam 

construídos bem como apresentados após um evento de aprendizagem.  

Para se construir os MCs, é necessário ter em mente os princípios da diferenciação 

progressiva e da reconciliação integrativa, que, de forma hierárquica, organizam os 

conceitos, tendo no topo do mapa conceitos mais gerais e, à medida que se desce no mapa, 

conceitos mais específicos e menos inclusivos, podendo-se ter, até mesmo, exemplos em 

sua parte inferior.  

Figura 1.1 – Mapa conceitual da teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel 

  

Fonte: adaptado de Moreira (2002, p. 96), as palavras de ligação são contribuições do autor deste 

relatório. 
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A Figura 1.1 mostra um mapa conceitual que resume a Teoria da Aprendizagem de 

Ausubel, ao mesmo tempo em que se exemplifica o uso do mesmo, que deve ser 

apresentado após a exposição do conteúdo estudado. 

Neste trabalho investigar-se as diversas formas de utilização dos MCs no âmbito da 

educação, em particular aquelas aplicáveis a programas de pós-graduação stricto sensu, 

quais sejam:  

a) como instrumento de ensino;  

b) como ferramenta de suporte a aprendizagem;  

c) para identificar entendimento atual; 

d) para identificar erros conceituais;  

e) para identificar mudanças conceituais;  

f) como instrumento para promover a aprendizagem colaborativa;  

g) como instrumento de avaliação de aprendizagem; 

h) para organizar e apresentar informações; 

i) como organizadores prévios; 

j) para produção de cursos ou currículos; 

k) evidências de efetividade dos MCs no âmbito da educação. 

 

O presente trabalho se justifica por três fatores. O primeiro é uma forte motivação 

pessoal do autor, que há muito tem se interessado por questões ligadas ao 

ensino/aprendizagem como uma forma para auxiliar sua vida profissional como professor 

universitário. O segundo é que acredita-se que os resultados deste estudo possam 

esclarecer e sensibilizar pesquisadores das diversas áreas da universidade ambiente desta 

pesquisa (UFBa), a conhecer e utilizar esta poderosa ferramenta de mapeamento de 

conhecimento: os mapas conceituais. Por fim, o terceiro fator é conhecer melhor os 

aspectos motivacionais e cognitivos que levam os usuários dos MCs a promoverem 

aprendizagem realmente significativa no sentido ausubeliano. 

 

O objetivo geral do trabalho é analisar como os cursos de pós-graduação strictu 

sensu da UFBa utilizam os Mapas Conceituais no âmbito educacional.  

Como objetivos específicos tem-se:  

Do ponto de vista das questões teóricas de pesquisa: 

• Quais os passos para a construção dos MCs? 

• Quais as teorias de base que sustentam a construção de MCs? 
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•  Quais as representações cartográficas mais conhecidas na literatura? 

Do ponto de vista empírico: 

•  Verificar se os usuários acham que os MCs contribuíram para a melhoria de 

suas atividades. 

• Identificar se existem outras representações de cartografia cognitiva que os 

usuários consideram melhores que os MCs em programas de pós-graduação.  

• Até que ponto os usuários entrevistados conhecem a Teoria da Aprendizagem 

Significativa de Ausubel/Novak 

• Qual a opinião dos usuários acerca da utilização dos MCs? 

• Quais as ferramentas de software utilizadas? 

• Que outras aplicações se pode fazer com os MCs na Pós-graduação da UFBa? 
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2. OS MAPAS COGNITIVOS: INTRODUÇÃO PARA A CARTOGRAFIA 

DO SABER 
Neste capítulo pretende-se examinar o conceito de mapas cognitivos, evidenciando 

a diversidade nessa definição. Em seguida, a partir das definições, faz-se uma breve 

descrição, bem com o processo de construção, dos diversos mapas existentes dentro do 

universo da cartografia cognitiva. Começando pelos mapas de identidade que, para Virgílio 

Bastos (2002, p. 69), é considerado o ponto de partida a partir do qual derivam todos os 

mapas de categorização e os mapas causais.  

O segundo mapa é o de categorização, que consiste em uma descrição de como está 

estruturado o pensamento do indivíduo (BASTOS, 2002, p. 71) e que se aproxima muito 

da definição de mapas conceituais. Isso porque, assim como os mapas conceituais, os 

mapas de categorização estão focados no indivíduo, na estrutura cognitiva, os conceitos 

nela contidos, e sua organização, são modificados no decorrer de um processo de 

aprendizagem.  

O terceiro mapa a ser tratado é o mapa causal. Este possibilita o entendimento dos 

vínculos que os indivíduos fazem entre as ações e os resultados decorrentes destes com o 

passar do tempo (BASTOS, 2002, p. 71). Bougon (1983, citado por BASTOS, 2002, p. 71) 

acredita que estes revelam a estrutura motivacional do sujeito, pois explica as finalidades, 

métodos, conflitos e contextos de sua compreensão.  

Em seguida se faz um breve estudo comparativo entre os Grafos Conceituais, uma 

teoria de 1909 de Peirce (SOWA, 2002) e os mapas conceituais. 

  

2.1.  Definição de Mapas Cognitivos 
Segundo Bastos (2002, p. 67), foram os experimentos de E. Tolman que 

introduziram o conceito de Mapas Cognitivos no domínio da Psicologia. Segundo esta 

abordagem, os mapas eram representações de indícios táteis, visuais e auditivos, definindo 

o ambiente e permitindo que o sujeito se localizasse no espaço. Quer dizer, os mapas 

servem como conceito mediador que ajuda a explicar a diferença de desempenho entre os 

animais familiarizados, ou não, com o caminho no labirinto.  

Portanto, o termo mapa cognitivo indica o processo pelo qual um organismo 

representa o ambiente em seu cérebro, mostrando ser uma das principais funções do 

cérebro (LASZLO, MASULLI, ARTIGIANI & CSÁNYI, 1995, citado por BASTOS, 
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2002, p. 67). Bastos complementa dizendo que, os mapas cognitivos envolvem conceitos e 

relações entre conceitos utilizados para compreender o ambiente dando-lhe coerência.  

 Segundo Csányi (1995, citado por BASTOS, 2002, p. 67), em se tratando de mapa 

construído por seres humanos, falar apenas do ambiente físico não é suficiente. Isto 

porque, a competência lingüística ou a linguagem alteram o meio pelo qual se mapeia o 

ambiente. Nesse contexto, o mapa deixa de depender apenas da percepção do indivíduo e 

passa a ser um mapeamento lingüístico, que delineai os conceitos. Daí é possível aceitar 

percepções de outros indivíduos na composição dos mapas. Nesta operação, tem-se a troca 

de parte de seus modelos com outros indivíduos de um mesmo grupo, formando uma 

estrutura coletiva que Csányi (1995, citado por BASTOS, 2002, p. 67) identifica como 

cultura. 

Bastos (2002, p. 67) identifica algumas características importantes que irão facilitar 

o entendimento do conceito de mapas cognitivos: 

Os mapas não devem ser vistos como uma representação estática do ambiente e sim 

como o resultado de um mecanismo contínuo de construção, fruto do processo de 

aprendizagem. 

Um segundo aspecto enfatizado pelo autor é que os mapas não representam uma 

cópia exata do ambiente, mas sim uma simplificação da realidade que proporciona a 

imagem próxima desta realidade (LASZLO et al., 1995, citado por BASTOS 2002, p. 67). 

Para tanto, processos como omissão, seleção, desconsideração de diferenças, viabilizam 

assim a construção de um mundo coerente, organizado e estável com o todo. Há uma 

imprecisão neste processo, dada a mudança da realidade, bem como a natureza inferencial 

dos mecanismos envolvidos. 

A terceira característica a ser considerada é o fato de que os mapas estruturam as 

regularidades identificadas pelo sujeito ao explorar o ambiente, como estruturas 

epistemológicas, orientando a ação da pessoa (WEICK & BOUGON, 1986, citado por 

BASTOS, 2002, p. 67). Desse modo, complementa Bastos (2002), os mapas são flexíveis e 

utilizados para detectar relações entre comportamentos variados e resultados idênticos. 

Segundo Bougon (1983, citado por BASTOS, 2002, p. 67), mapas cognitivos é uma 

terminologia geral representativa de possíveis padrões de relações entre conceitos. Palavras 

e frases enunciadas pelos indivíduos passam a constituir um bloco que formará 

posteriormente o mapa cognitivo.  
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Outro conceito de mapas cognitivos: são representações, modelos mentais ou 

schemas1 produzidos pelos indivíduos, quando interagem e aprendem em um domínio de 

conhecimento do seu ambiente, dando sentido à realidade, permitindo assim lidar com os 

problemas e desafios que lhe são impostos (SWAN, 1997, citado por BASTOS, 2002, p. 

67). 

Complementa Swan (citado por BASTOS), há uma diferença entre os mapas e suas 

técnicas de mapeamento. Para ele, o mapeamento cognitivo consiste em um conjunto de 

técnicas ou ferramentas de pesquisa que permitem a identificação dos elementos 

integrantes desses mapas ou modelos construídos de modo individual ou de maneira 

partilhada por outros indivíduos. Tais técnicas consistem em formas gráficas que visam 

retratar crenças subjetivas, evidenciando as relações significativas observadas. 

Cassette e Audet (1994, citado por BASTOS, 2002, p. 68) propõem uma definição 

de mapas cognitivos pensando nos procedimentos usados e produtos gerados por 

pesquisadores que têm a finalidade de captar os mapas de seus sujeitos: “um mapa 

cognitivo consiste em uma representação gráfica da representação mental que o 

pesquisador faz de um conjunto de representações discursivas enunciadas por um sujeito, a 

partir de suas próprias representações cognitivas, a propósito de um objeto particular”. 

Para um melhor entendimento dos mapas a partir das noções acima, Bastos (2002, 

p. 68) dá destaque aos seguintes pontos: (1) o pesquisador manipula o material verbal 

produzido pelo sujeito, que é resultado de um processo de “schematização”, donde se 

conceitua a situação encontrada; (2) tanto os elementos argumentativos que marcam o 

discurso construído como a “schematização” são parciais, já que os indivíduos expõem o 

que julgam relevante aos seus objetivos, simplificando a realidade dada a sua limitação 

cognitiva; (3) esse discurso é um produto semiótico, consequentemente não representa uma 

realidade objetiva; não obstante, suas representações são organizadas segundo uma lógica 

natural, que tem característica convincente e pragmática.  

Laukkanen (1992, citado por BASTOS, p. 68) aponta que os mapas figuram como 

uma das ferramentas alternativas para representar dados verbais, ou seja, informações 

escritas ou orais que representem predições, afirmações, regras, argumentações ou 

explanações. Por intermédio deles se tem acesso a representações internas e elementos 

cognitivos como conceitos, imagens, crenças causais, heurísticas, teorias, regras, script, 
                                                 
1 O autor não esclarece sobre este termo, mas acredita-se tratar-se de esquemas, recurso sugerido por muitos 
autores de obras de metodologia da pesquisa científica, conforme sugere Andrade (2003, p. 26). Este recurso 
tem o objetivo de captar a essência do texto que está sendo esquematizado, para finalmente se extrair um 
resumo. 
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entre outros. Nessa perspectiva, os mapas externam os pressupostos do respondente, 

mesmo quando não estejam claros para o próprio participante. Bastos (2002, p. 68) indica 

que uma conseqüência da comparação de mapas de pessoas que convivem em um mesmo 

ambiente é possibilitar a identificação de estruturas partilhadas entre indivíduos.  

Ante a pluralidade de formas de apresentação e representação gráfica dos mapas 

cognitivos existentes, passar-se-á agora a discuti-la mais detidamente, conforme aponta 

Bastos (2002, p. 68). Visto que, complementa o autor, mapa cognitivo é um rótulo muito 

amplo utilizado para designar procedimentos muito diversos que representem e descrevam 

graficamente cognições, conhecimentos ou informações manipuladas pelas pessoas, a fim 

de dar sentido a eventos, fundamentar suas decisões e ações, assim como lidar com 

problemas.  

Para Huff (1990, citado por BASTOS, 2002, p. 69), os mapas cognitivos são 

divididos em cinco grandes grupos. Em uma ponta, mapas para avaliar atenção, 

importância e associação de conteúdos cognitivos restrito ao material manifesto; no outro 

extremo, mapas que especificam schemas, códigos e enquadramentos da percepção com 

um alto nível de interpretação por parte do pesquisador. Entre os extremos encontra-se 

mapas causais e os que descrevem a estrutura decisória e de raciocínio. 

Mais recentemente, Fiol e Huff (1992, citado por BASTOS, p. 69) apontam para 

três alternativas de mapeamento mais utilizadas na pesquisa organizacional, enfatizando 

três distintos aspectos dos processos cognitivos: (1) os mapas de identidade visam 

identificar os principais atores, processos e eventos do terreno2; (2) os mapas de 

categorização buscam as relações entre as entidades; e (3) mapas causais e de 

argumentação, focando o raciocínio causal, que ligam entidades no decorrer do tempo ou 

no raciocínio que sustenta decisões.  

Bastos (2002, p. 69) nos mostra resumidamente os elementos metodológicos de 

cada um desses tipos básicos de mapas cognitivos. O autor busca manter o foco das 

questões metodológicas envolvidas, afim de ilustrar cada categoria com exemplos de 

pesquisa, priorizando as desenvolvidas no Brasil. 

 

2.2.   Mapas de identidade 
Para Bastos (2002) os mapas de identidade são tomados com um padrão básico, a 

partir do qual derivam todos os outros. Ao permitir descrever o “terreno cognitivo” (FIOL 

                                                 
2 O termo terreno refere-se ao domínio do conhecimento. 
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& HUFF ,1992, citado por BASTOS, 2002), identificando os conceitos que as pessoas 

recuperam, eles organizam seu entendimento acerca de um domínio ou problema em 

particular. Desta forma, os mapas de identidade estão implícitos nos demais, constituindo 

assim, uma importante ferramenta de triagem que dá coerência no nível contextual 

(BASTOS, 2002, p. 69). 

No nível metodológico, conforme aponta Bastos (2002, p. 69), classificam-se em: 

1. Sua operação básica assemelha-se muito a uma análise qualitativa de conteúdos 

verbais. O processo, tido como mais simples, consiste na criação de categorias e 

sua contagem. Trata-se de mapas que trabalham a análise de conteúdo dos 

discursos com baixo grau de interpretação. Para facilitar o trabalho de análise, 

faz-se uso de programas de computador.  

2. São identificados como mapas de identidade, entretanto, aqueles que descrevem 

estruturas cognitivas complexas, semelhantes a schemas, segundo a primeira 

proposta de Huff (1990, citado por BASTOS, 2002). Bastos aponta que o 

trabalho de identificação de estruturas subjacentes pode exigir do pesquisador 

um alto grau de interpretação, tornam assim o mapa muito complexo.  

3. Os pesquisadores utilizam como fontes para a construção dos mapas as 

entrevistas, semi-estruturadas ou abertas, bem como de fontes escritas, tais 

como relatórios e documentos, em caso de pesquisas organizacionais.  

4. A inexistência de um padrão dominante de organização dos resultados torna a 

tarefa fortemente dependente da criatividade e capacidade do pesquisador de 

organizar os elementos mais significativos, dispondo-os espacialmente. 

As Figuras 2.1, 2.2 e 2.3 mostram exemplos de mapas de identidade. Neste caso 

estão sendo utilizados para acompanhamento em construção civil, e estão divididos em três 

etapas: execução de formas, execução das ferragens e concretagem. A numeração 

representa a ordem em que as etapas devem ser cumpridas e as setas mostra uma relação de 

dependência.  
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Figura 2.1 - Representação da Execução de Fôrmas  

 

Fonte: (FRANCO, 2001). 



 21

Figura 2.2 - Representação da Execução das Ferragens –  Empresa A  

 

Fonte: (FRANCO, 2001). 
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Figura 2.3 - Representação da Concretagem – Empresa A 

 

Fonte: (FRANCO, 2001). 
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2.3. Mapas de categorização  
Estes mapas propõem, principalmente, descrever como o indivíduo estrutura seu 

conhecimento e, conseqüentemente, utilizam o processo de categorização (BASTOS, 2002, 

p. 71), apoiando-se nos seguintes pressupostos: (1) o pensamento demanda um resgate da 

memória organizada; (2) o processo de categorização, modifica velhas categorias e faz 

surgir novas, envolvido na aprendizagem; (3) o significado dos conceitos surgem a partir 

de contrastes com outros. 

Para esta classe de mapas encontra-se uma metodologia muito bem estruturada, 

enfatiza Bastos (2002, p. 71), que se baseia na teoria dos construtos pessoais de G. Kelly. 

Em particular, nas pesquisas organizacionais, faz uso da técnica denominada “grid de 

repertório” que, grosso modo, fornece percepções dos indivíduos sobre os elementos ao 

longo de dimensões ou construtos que são auto-gerados. Roger (1990a, citado por 

BASTOS, 2002, p. 71) descreve procedimentos na aplicação do grid de repositório: 

1. Na primeira fase, os elementos são selecionados, seja a partir de considerações 

teóricas, seja a partir dos próprios sujeitos, quando houver insegurança por parte do 

pesquisador quanto aos elementos mais importantes a incluir. Estes podem ser 

organizações, objetos ou de cunho pessoal bem como propriedades de pessoas ou objetos, 

os quais constituem o terreno a ser mapeado. 

2. Na segunda fase, tais elementos são dispostos para que sejam classificados pelo 

sujeito, hierarquizado e comparado, possibilitando assim a identificação dos construtos 

relevantes utilizados pelo sujeito para fazer a avaliação. A extração dos construtos pode ser 

feita de diversas maneiras, em uma delas são apresentados três conceitos, ou mesmo todos, 

para que o sujeito opte pelos dois mais semelhantes.  

3. Finalmente, constrói-se uma matriz com os dados, construtos e avaliações. Para a 

análise dos dados, três técnicas podem ser utilizadas – geométrica, qualitativa e 

quantitativa – representando assim o sistema de construtos do sujeito. Para se fazer a 

análise observa-se: (1) distância entre elementos, que mede a similaridade; (2) a 

centralidade dos construtos, que mede a importância em relação aos demais, bem como a 

preferência do elemento (desejabilidade).  
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2.4. Mapas Causais  
Para Laukkanen (1998, citado por BASTOS, p. 71), nos estudos organizacionais, os 

mapas causais são mais amplamente utilizados, o que induz, por vezes, a confundi-los com 

os mapas cognitivos.  

Para Bastos (2002, p. 71), os mapas causais possibilitam um entendimento dos 

vínculos que os indivíduos fazem entre ações e resultados no decorrer do tempo, bem 

como os pressupostos que subjazem ao julgarem que uma dada ação levará a um resultado 

esperado. Em decorrência disso, Bougon (1983, citado por BASTOS, 2002, p. 71) aponta 

que os mapas causais, ao revelarem a estrutura conceitual do sujeito, podem ser 

interpretados como um mapa da estrutura motivacional deste indivíduo, por explicitar as 

finalidades, métodos, conflitos e contextos de sua compreensão.  

No intuito de se utilizar como base para discussão de suas especificidades, se está 

reproduzindo a Quadro 2.1 feita por Bastos (2002, p. 72), que mostra as três principais 

estratégias metodológicas disponíveis para a construção de mapas causais. 

Quadro 2.1 – Elementos que caracterizam as três principais estratégias de construção de Mapas 

Causais 

Fase/autor Bougon Laukkanen Eden 

Coleta dos dados Self-Q, técnica de auto 

questionamento. 

Dados documentais 

e/ou entrevistas – 

não sendo 

estruturado 

inicialmente. 

Dados documentais 

e/ou entrevistas. 

Análise dos 

dados 

O sujeito participa em 

várias etapas: 

identificação de 

conceitos; avaliação da 

convergência à idéia do 

sujeito e à proposta pelo 

pesquisador; o sentido 

do mapa construído. 

Identificação de 

temas âncora: o 

desenvolvimento de 

um vocabulário 

padrão, categorias 

que agrupam 

sinônimos, 

permitindo assim 

comparar o material. 

Criação de matriz de 

Identificação dos 

construtos: frases 

que mantêm a 

linguagem natural. 

Elaboração de 

conceitos bipolares: 

opostos 

psicológicos, de 

acordo com os 

construtos pessoais 
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dados com as 

relações causais. 

Identificação de 

agrupamentos de 

sujeitos de acordo 

com a proximidade 

dos conceitos. 

Medidas 

quantitativas: 

complexidade, 

distância, unidades 

centrais, 

similaridades etc. 

de Kelly. 

Três tipos/níveis de 

conceito: 

objetivo/metas – 

opções estratégicas – 

opções potenciais. 

Identificação de 

agrupamentos: 

conjuntos de nós 

relacionados. 

Recurso 

tecnológico 

Não disponível  Software CMPA2, 

não comercial, não 

se permite a 

construção gráfica 

dos resultados. 

Software ‘Decision 

Explorer’ 

(comercial). 

Permite a disposição 

dos dados como 

mapas.  

Formato gráfico Os conceitos são 

dispostos em um 

polígono acompanhado 

por uma teia central de 

relações, e expressa os 

vínculos entre eles.  

Nodos, conceitos, 

ligados por setas, 

indicando vínculo 

causal. 

Nodos (conceitos) 

ligados por setas que 

representam vínculo 

causal. Conceitos 

organizados 

hierarquicamente 

levando aos 

objetivos (topo do 

mapa). 

Fonte: (BASTOS, 2002, p. 72). 

A primeira estratégia para construção de mapas causais é a que se baseia no modelo 

de Bougon (1983, citado por BASTOS, 2002, p. 71), em que se destaca a técnica para 

extração e relacionamento dos conceitos integrantes do mapa. Denominada Self-Q (auto-

questionamento), organiza um processo para extração do material cognitivo, minimizando 
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a influência do entrevistador, passando para o entrevistado a maior marte da iniciativa. 

Todo o processo é constituído de quatro entrevistas, conforme descrito abaixo (BOUGON, 

1983, citado por BASTOS, 2002, p. 72). 

Na primeira entrevista, coletam-se conceitos indiretamente. Na segunda, completa 

Bougon, verificam-se os conceitos e noções coletadas na etapa anterior. Em seguida, 

registra-se sua distribuição em diferentes classes, bem como ordenando por importância. 

Na terceira entrevista, obtêm-se as relações causais entre os conceitos. E por fim, na quarta 

entrevista, deve-se observar se os mapas causais fazem sentido para os próprios 

respondentes (BOUGON, 1983, citado por BASTOS, 2002, p. 72).  

A segunda metodologia descrita por Bastos (2002) foi desenvolvida por Mauri 

Laukkanen, conforme se vê na Quadro 2.1, denominado de CCM (Comparative Causal 

Mapping), cuja principal finalidade é análise comparativa – entre sujeitos do mesmo grupo, 

entre diferentes grupos de sujeitos, bem como entre momentos ao longo do tempo – das 

estruturas de crenças dos gestores acerca da efetividade dos seus comportamentos. 

Partindo de dados qualitativos, seja através de entrevista ou de documentos, faz-se 

a análise de conteúdo que conduz a uma identificação dos temas âncora, ponto de partida 

para o levantamento das percepções dos sujeitos sobre seus antecedentes causais. Para 

auxiliar este processo, a metodologia é auxiliada pelo uso de um software específico,  o 

CMPA2. Abaixo uma síntese de alguns passos importantes da metodologia, segundo 

Bastos (2002, p. 72):  

(1) Construção de categorias que levam a um vocabulário padrão, ponto crítico do 

processo, pois é a condição para a comparação e uniformidade de enunciados 

que remetem à variabilidade da linguagem natural. Esta etapa do processo é 

qualitativa. 

(2) Elaboração de uma matriz de dados, constituída de conceitos e relações de 

causalidade entre pares de conceitos. Tal qual uma planilha, ela permite um 

conjunto elaborado de identificadores que são a referência para as comparações 

entre sujeitos ou entre agrupamentos de sujeitos.  

(3) Os indicadores quantitativos podem ser calculados das seguintes maneiras: 

medindo a complexidade cognitiva do discurso, através do número de unidades 

causais enunciadas; índices de distanciamento do sujeito em relação ao grupo; a 

força de se ter centrais e unidades causais centrais (Core Causal Units); nível 

de similaridade e dissimilaridade entre gerentes.  
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(4) A produção de gráficos do mapa, Bastos (2002, p. 73) afirma, pode ter um 

papel central nos relatórios finais para proporcionar, de forma visual e integral, 

uma visão de padrões de pensamentos relacionados ao domínio de 

conhecimento analisado. Entretanto, essa etapa deve envolver outro software 

que disponha de recurso gráfico, já que o CMPA2 não dispõe de tal recurso. 

A terceira e última metodologia foi idealizada por Colin Éden e associados 

(BASTOS, 2002, p. 73), denominada de SODA (Strategic Options Development Analysis). 

Trata-se, principalmente, de fornecer subsídios à escolha de ações consideradas 

estratégicas pela organização. É munido, portanto de uma metodologia de solução ou 

modelagem de problemas organizacionais, segundo aponta Pidd (1998, citado por 

BASTOS, 2002, p. 73), quando a classifica de uma técnica suave de modelagem de 

situações-problema.  

A técnica consiste basicamente nos seguintes passos (BASTOS, 2002): 

(1) A explicação de um problema é dividida em seus elementos constituintes. 

Frases normalmente distintas contendo de 10 a 12 palavras que preservam a linguagem do 

autor da explicação. Essas, por sua vez, são tratadas como conceitos independentes que são 

novamente ligados para representar, por fim, a explicação em um formato gráfico. Este 

processo explicita o padrão de raciocínio sobre o problema que, em certa medida, o texto 

convencional não permite. 

(2) A união de duas frases pode ocorrer quando o usuário considera que esta união 

dará, por contraste, um novo significado, um novo construto.  

(3) As frases que representam conceitos distintos são organizadas de modo tal que, 

frases relacionadas são posicionadas próximas e seguem uma ordem hierárquica de meios e 

fins. Frases que expressam objetivos devem vir no topo do mapa. As opções preferenciais 

são conceitos proferidos de forma imperativa, sendo estas como primeiro pólo. 

(4) As setas que ligam os conceitos são acompanhadas de sinal positivo (influência 

direta) ou negativo (influência indireta). O sinal negativo indica que o conceito-meio está 

psicologicamente ligado ao primeiro pólo de um conceito-fim. 

(5) O software Decision Explorer viabiliza o processo de ordenação no espaço, os 

conceitos, as linhas causais e as linhas de argumentação que os entrevistados estabelecem 

entre si. 

(6) Dos mapas individuais, resulta um “mapa estratégico” com o qual cada 

indivíduo possa ser encontrado, o que leva a um maior comprometimento por parte do 

grupo.  
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Para Bastos (2002, p. 74), o mapeamento cognitivo é uma estratégia metodológica 

especialmente útil para identificar os processos de estruturação de sentido e a estrutura de 

conhecimento (schemas), não só entre indivíduos, como também entre grupos e 

organizações. O autor continua afirmando que os mapas cognitivos manipulam, 

prioritariamente, relatos verbais ou discursos, sendo fiel, ao máximo, à linguagem natural 

dos sujeitos. Por fim, grosso modo, pode figurar entre as estratégias de pesquisa 

qualitativas e intensivas, mesmo que algumas técnicas possibilitem e trabalhem 

indicadores quantitativos a partir de material inicialmente coletado, classificado como 

qualitativo.  

Bastos (2002, p. 74) atribui a diversidade de técnica em parte à pluralidade de 

processos necessários ao entendimento de um vasto conjunto de problemas, decisões, 

domínios e realidades inerentes ao contexto organizacional específico.  Ele aponta alguns 

pontos que lhe parecem consensuais entre os autores anteriormente estudados, avaliando a 

ferramenta em estudo. 

Primeiro, há participação do sujeito no processo de produção dos mapas. Como 

conseqüência, o sujeito tem a oportunidade de refletir acerca da sua visão e conhecimento 

sobre o domínio, levando-o a um processo de aprendizagem pessoal e coletiva (BASTOS, 

2002, p. 74). 

Segundo, com exceção dos mapas de identidade, há tentativas de estruturar o 

processo de produção dos mapas, configurando metodologias específicas.  Apesar disso, no 

entanto, se pode observar alguns princípios norteadores: a coleta de dados menos direta, a 

preocupação em se preservar a linguagem natural, a relevância do processo de análise de 

conteúdo e criação das categorias que estruturam os mapas (BASTOS, 2002, p. 74).  

Terceiro, para Bastos (2002), há dificuldades para se atender aos parâmetros 

clássicos de validade. O mapeador influencia os mapas em que trabalha, supondo que a 

inexistência de critérios extremos possam ser tomados como dimensões independentes do 

ponto de vista dos atores, expressos dentro do mapa. A replicabilidade, complementa o 

autor, não é uma tarefa fácil, principalmente naqueles que exigem uma maior interpretação 

distanciando do material verbal (p. 74).  

Em quarto ponto: Blood (1998, citado por BASTOS) afirma que o fato de os 

métodos de construção de mapas gerarem dados interativamente, colabora para que os 

mapas sofram a influência de processos de racionalização post hoc, que podem refletir 

teorias assumidas pelos sujeitos.  
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2.5.     Mapas Mentais 
Segundo Berthier (2002, citado por Batista, 2004, p. 49), o mapa mental é uma 

ferramenta que viabiliza a organização, memorização, e representação da informação com 

a finalidade de tornar mais viável os processos de aprendizagem, planejamento e 

administração organizacional bem como a tomada de decisão. Segundo o autor, o que 

distingue o mapa mental das outras técnicas é que estas visam organizar informações e 

aquele permite que o construtor do mapa represente suas próprias idéias usando, de forma 

consistente, suas funções cognitivas. 

Segundo Vilela (2002, citado por BATISTA, 2002, p. 49), o mapa mental é um 

recurso que permite às pessoas organizar suas memórias, ativando-o quando necessário. 

Segundo este autor esta técnica já foi denominada de memograma, bem como mapa visual. 

O termo, entretanto mais difundido é mapa mental, idealizado inicialmente por Tony 

Buzan, pesquisador da área de desenvolvimento mental. 

Segundo Bovo (2002, citado por BATISTA, 2002, p. 49), a partir de observações 

feitas por Buzan acerca do comportamento dos alunos que obtinham bons resultados, estes 

utilizavam estratégias de anotações diferenciadas dos demais. Buzan percebeu que, com 

pouco esforço, alguns obtinham melhores resultados, mesmo tendo gasto menor tempo. 

Observando mais detidamente, Buzan percebeu que eles utilizavam desenhos, cores, 

ilustrações, setas e símbolos, bem como marcar as palavras chave dos textos em estudo. 

Buzan constatou que a mente humana tem, naturalmente, maior facilidade de 

lembrar um desenho, uma palavra chave extraída de um texto e de informações 

organizadas de forma genealógica. O autor acredita que o hemisfério direito do cérebro é 

responsável pela percepção das cores, imaginação e emoção. Quanto à compreensão da 

matemática está relacionada com o hemisfério esquerdo, bem como à lógica, análise e 

linearidade. 

Segundo Houaiss (2001), o emparelhamento de cromossomos de estrutura 

semelhante durante a meiose (divisão celular que se dá em células diplóides, levando à 

formação de células haplóides).  Estes emparelhamentos, que formam as redes sinápticas, 

são responsáveis pela passagem das informações no interior do cérebro. O autor 

complementa dizendo que, cada vez que é introduzido um novo dado na rede, as conexões 

sinápticas formam “circuitos de enlace” pelos quais fluem novas informações, que se 

conectam com as informações já existentes para que possam ser interpretadas. Através 

dessa rede sináptica, o cérebro associa novos conteúdos mentais ao conhecimento 
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existente, resultando na aprendizagem dos novos dados que se agregam aos nossos 

esquemas mentais já estabelecidos. 

Para Berthier (2006, p. 1), um conhecimento isolado representa um conhecimento 

parcial, enquanto que um conhecimento reflexivo, associado a outros saberes, representa 

um conhecimento integral, fácil de recordar e, sobretudo, útil. 

Da mesma forma que o cérebro, o mapa mental segue o mesmo princípio da 

associação de idéias: uma vez identificada a idéia central, se desprende dela por associação 

para todas as idéias relacionadas, mostrando suas diferentes dimensões ou aspectos de um 

mesmo tema (BERTHIER, 2006, p. 1).   

Um exemplo de aplicação de mapa mental é quando se deseja analisar uma 

determinada atividade central e todas as sub-tarefas necessárias para concluir essa 

atividade (BERTHIER, 2006, p. 1). Outro exemplo também citado pelo autor, de grande 

interesse para este trabalho, é o uso dos mapas mentais para melhorar a compreensão de 

conceitos. Isso se dá, segundo ele, porque ao se visualizar os conceitos em forma de 

gravuras, fotografias e setas, o hemisfério direito do cérebro, responsável pela capacidade 

criativa e artística entra em atividade, potencializa o evento de aprendizagem.  

Para Berthier (2006, p. 1), um bom mapa mental deve ser rico em imagens e cores. 

Para ele, o mapa mental é uma ferramenta divertida e criativa, pois estimula nossa 

capacidade criativa de dar forma e cores aos nossos pensamentos.  

A figura 2.4 representa benefícios proporcionados pelo uso dos mapas mentais 

(VILELA, 2002): 

Figura 2.4 – Mapa mental dos benefícios dos mapas mentais. 
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Fonte: (VILELA, 2002). 

 

A seguir se vê alguns passos para a construção de mapas mentais (BERTHIER, 

2006, p. 2): 

1 – Utilize um número mínimo de palavras possível, preferencialmente palavras-

chave e mais imagens; 

2 – Inicie sempre um mapa com a idéia central no centro deste; 

3 – A idéia central deve estar representada por imagens claras e fortes, que sintetize 

o tema geral do mapa mental; 

4 – Façam uso de “tempestade de idéias” (brainstorming); 

5 – Através de ramos, ligue a idéia ou tema central às idéias relacionadas ou sub-

ramos; 

6- Guie-se pelo sentido do ponteiro do relógio para hierarquizar as idéias ou sub-

temas; 

7- Sublinhe as palavras-chave ou feche-a em um círculo; reforçando assim a 

estrutura do mapa; 

8 – Utilize letras de forma; 

9 – Utilize a cor a fim de diferenciar os temas, suas associações ou ainda para 

ressaltar alguns conteúdos; 

10 – Pense de forma tridimensional; 

11- Utilize ícones, flechas ou qualquer outro elemento visual que possibilite 

perceber a relação entre os conceitos; 

12 – Não se aflija. Se as idéias não fluem em relação a um sub-tema, passe para 

outro rapidamente; 

13 – Escreva as idéias assim que forem chegando, não as julgue ou as modifique; 

14 – Não fique limitado à folha de papel, acabando uma pegue imediatamente 

outra; 

15 – Utilize o máximo de sua criatividade; 

16 – Envolva-se com seu mapa mental; 

17 – Divirta-se. 

O mapa mental a seguir ilustra algumas aplicações dos mapas mentais (VILELA, 

2002):  
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Figura 2.5 – Mapa mental das aplicações dos mapas mentais. 

 

Fonte: (VILELA, 2002). 

Segue abaixo algumas sugestões de uso dos mapas mentais (BERTHIER, 2006, p. 

4):  

a. Notas: o mapa ajuda a organizar a informação bruta, de modo que fica 

fácil para o cérebro assimilar e recordar. É possível fazer anotações de 

livros, encontros, entrevistas, conferências e conversas telefônicas. Na 

figura 2.6 vê-se um mapa que ilustra atividades pessoais diárias 

(VILELA, 2002): 
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Figura 2.6 – Mapa mental das tarefas diárias. 

 

Fonte: (VILELA, 2002). 

 

b. Memória: já que os mapas mentais representam as idéias na forma em 

que elas apareceram espontaneamente, fica fácil lembrar quando recorre-

se ao mapa, basta que se olhe para as figuras, ícones e palavras-chave. A 

aprendizagem de idiomas é uma área que exige uma forte carga de 

informações a serem memorizadas, conforme Figura 2.7; 
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Figura 2.7 – Mapa Mental para o aprendizado de idiomas 

 

Fonte: (VILELA, 2006) 

 

c.  Desenvolvimento da criatividade: como os mapas não possuem a 

forma linear da escrita convencional, as idéias fluem mais rápido e mais 

livremente, aumentando a nossa capacidade de relacioná-las de outras 

maneiras; 

d. Resolução de problemas: quando se deparam com problemas pessoais 

ou profissionais, o mapa mental permite-nos observar seus aspectos e 
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como estes se relacionam entre si. Possibilita que se vejam diferentes 

maneiras de abordar um mesmo problema; 

e. Planejamento: ao se planejar uma atividade, seja ela pessoal ou 

profissional, o mapa mental nos ajuda a organizar as informações 

relevantes e a levantar as necessidades compatíveis com os recursos 

disponíveis. Em um mapa mental, é possível planejar desde a estrutura de 

um livro, uma tese, um programa de vendas, a agenda do dia até as férias. 

Na área de planejamento se tem um mapa mental de orçamento, conforme 

figura 2.8 (VILELA, 2006): 

Figura 2.8 – Mapa Mental para um orçamento empresarial integrado 

 

 

Fonte: (VILELA, 2002). 

f. Exposição de Temas: quando se deseja apresentar um tema, os mapas 

podem servir de guia para a exposição. Por permitir a exposição de um 

tema bem organizado, seu uso é altamente recomendado para este fim. 
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2.6. Grafos Conceituais 
Segundo Rincon (2004, p. 5), Grafos Conceituais (GCs) consistem em um sistema 

de conhecimento idealizado por Sowa (2004, citado por RINCON, 2004, p. 5), que permite 

a representação gráfica de proposições. Os GC se baseiam nos Grafos Existenciais de 

Peirce (2004, citado por RINCON, 2004, p. 1) bem como nas redes neurais.  

Tanto os MCs quanto os GCs podem ser utilizados como ferramenta 

representacional do conhecimento. Estas ferramentas podem ser utilizadas para produção 

de material instrucional, modelagem de conhecimento etc. Devido à sua forte semelhança 

com os MCs, os GCs parecem ser aplicáveis às mesmas finalidades que os MCs. Para as 

aplicações ligadas à web, necessitaria se ter ferramentas de softwares tão desenvolvidas 

quanto aquelas desenvolvidas para construção de MCs, um exemplo é o CMapTools 

conforme se vê no Apêndice II . 

Rincon (2004, p. 5) aponta que: “Através dos GC é possível representação de 

significados em um formato logicamente preciso, humanamente legível e 

computacionalmente interpretável”. Na figura 2.9 se mostra um GC. 

Figura 2.9 - Exemplo de grafo conceitual. 

 

Fonte: adaptado de Rincon (2004, p. 5). 

A Figura 2.9 mostra um GC que expressa a seguinte sentença: “Pluto gosta de 

osso”. O GC é constituído por dois tipos de nós, os Conceitos e as Relações. Os Conceitos 

se apresentam dentro de um retângulo, enquanto as Relações (representada na figura 2.9 

pela relação Gosta) são representados em círculos ou elipses e interligam dois ou mais 

conceitos, pelos lados em que podem ser ligados (RINCON, 2004, p. 5).  

Além da forma gráfica os GC podem também ser representados na forma linear, 

para tanto, de uma forma simplificada, os conceitos aparecem entre colchetes, as relações 

entre parênteses e as setas traço alto e maior que (->) (SOWA, 2004). O GC acima pode 

ser representado como: [Pluto] -> (Gosta) -> [Osso]. 

Rincon (2004, p. 5) aponta que os GC podem ser dos tipos: vazio, singular e 

estrela. Um GC do tipo vazio é constituído por nenhum conceito e nenhuma relação, é um 

GostaPluto Osso 
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gráfico que não diz nada. Já os GC singulares são constituídos de um único conceito. 

Conforme representado na figura 2.10. 

Figura 2.10 – Grafo Conceitual do tipo Singular. 

 

 

Fonte: adaptado de Rincon (2004, p. 5). 

O grafo singular possui apenas um conceito e nenhuma relação. O grafo 

representado na Figura 2.10 expressa a sentença: “Existe Cachorro”. Finalmente o grafo do 

tipo estrela que possui uma relação interligando pelo menos dois conceitos. Vale salientar 

que, uma característica dos grafos, é que um grafo com conceitos em posições diferentes 

pode estar dizendo a mesma coisa, ou seja, existe uma relação de equivalência entre eles. 

Na figura 2.11 se mostra um exemplo desta situação.  

Figura 2.11 – Grafos Conceituais Equivalentes. 

 

Fonte: adaptado de Rincon (2004, p. 6-7). 

O grafo “A” exprime a sentença: “O cachorro é guloso” na Figura 2.11 é 

equivalente ao grafo “B” e ambos exprimem a mesma sentença, diferindo apenas na 

disposição dos conceitos e direção das setas. Um grafo pode ser lido de duas maneiras, no 

sentido da seta e no sentido contrário à seta. Ao se fazer a leitura do grafo deve-se dizer 

uma sentença que dará sentido ao grafo. 

Quando se lê um grafo no sentido da seta, se observa o tipo de nó do qual se parte e 

para o qual se chegará. Quando se parte de uma relação para um conceito diz-se que “é”. 

Quando, inversamente, parte do conceito para o relacionamento diz-se que “tem um”.  

AtributoCachorro Guloso 

AtributoGuloso Cachorro 

A 

B 

[Cachorro] -> (Atributo) -> [Guloso] 

[Guloso] -> (Atributo) -> [Cachorro] 

Cachorro 
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Analogamente, quando a leitura do grafo é feita no sentido oposto à seta, mais uma 

vez se observa o tipo de nó do qual se parte e para o qual se chega. Partido de uma relação 

para um conceito, diz-se “é um”. Partindo-se de um conceito para uma relação, diz-se “de”.  

2.6.1. Os conceitos 
Os conceitos em um GC são compostos de dois elementos, o tipo e o referente. 

Para se fazer esta representação, se utiliza “:” (sinal de dois pontos) entre o tipo e o 

referente. Para o nosso exemplo, o tipo Cachorro o seu referente é Pluto e pode ser escrito 

como: Cachorro:Pluto. 

Um tipo normalmente, é o nome que se dá a um grupo de elementos com 

tratamento similar. A definição de um tipo ocorre ao se categorizar certo número de 

indivíduos pertencentes ao mesmo grupo, em seguida nomeia-se o grupo e a esse nome é 

que chama-se de “tipo” (RINCON, 2004, p. 6). 

Para Rincon (2004, p. 6) os tipos podem ser classificados em supertipos e subtipos, 

por exemplo, o tipo “Cachorro” é supertipo de “Pluto”. Inversamente o tipo “Pluto” é 

subtipo de “Cachorro”.  

 

2.6.2. As relações  
Para Rincon (2004, p. 7), uma relação é a outra categoria de nó dos GCs. As 

relações servem para ligar os conceitos nos GC, dando significado a proposições que estes 

representam. Em uma relação, o tipo diz respeito a qual característica é tratada. Enquanto 

os conceitos possuem um tipo e um referente, a relação possui apenas tipo, e este é 

simplesmente o nome da relação.  Outras duas características das relações são a valência e 

a assinatura.  

Segundo Rincon (2004, p. 7), a valência de uma relação diz respeito ao número de 

conceitos aos quais a relação está ligada. Na Figura 2.12, por exemplo, o número de 

valência é dois porque se tem duas setas ligadas à relação “Gosta”. A valência se classifica 

em: monadic quando a valência é um, dyadic quando é dois e triadic se a valência for três.  

A assinatura de uma relação é dada por uma tupla composta pelos tipos dos 

conceitos ligados à relação. Tome-se a Figura 2.12, neste caso a assinatura é dada por 

“<Cachorro, Comida>”. A ordem dos elementos da assinatura é determinada pelas setas 

que compõem o GC na sua forma gráfica.  
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Figura 2.12 - Exemplo de uma GC com relação e sua assinatura. 

 
Conforme se viu acima, os GCs têm alguma semelhança com os MCs . Para melhor 

se observar as semelhanças e diferenças, se dispõem suas características em um quadro 

conforme segue: 

Quadro 2.2 – Comparativo entre os Mapas Conceituais e os Grafos Conceituais. 

Características Mapas Conceituais Grafos Conceituais 

Representação de 

Conhecimento. 

Sim Sim 

Representação de Conteúdo. Mais fácil. Mais difícil. Necessita de 

uma ontologia básica. 

Possui outras notações além 

da gráfica. 

Não Sim. Notação linear, 

notação intercambiável e 

formato intercambiável de 

conhecimento. 

Como os conceitos são 

representados. 

Dispostos em retângulos ou 

elipses e ligados através das 

relações. 

Na forma gráfica, dispostos 

em retângulos e possuem 

outras informações sobre 

tipo e referência. 

Hierarquia dos conceitos. 

 

Através da disposição dos 

mapas. 

Através dos tipos e subtipos 

dos conceitos. 

Possibilidade de inclusão de 

informações adicionais. 

Pode, e deve se inserir no 

mapa. 

Pode, e deve se inserir no 

grafo. 

Existência de ferramenta de 

software. 

Inúmeras ferramentas como 

o CmapTools e Inspiration 

Possui algumas como 

CGWorld, CharGer, Cogito, 

Notio etc.  

Fonte:  Rincon (2004, p. 9).  

Como se pode observar na Quadro 2.1, as semelhanças são muitas entre as duas 

formas de representação de conhecimento, entretanto vale chamar atenção para o fato de 

que os GCs são ferramentas muito mais complexas que os MCs. Numa abordagem 

superficial dos GCs poder-se-ia dizer que ambas as ferramentas poderiam ser utilizadas 

GostaCachorro:Pluto Comida:Osso 
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para o mesmo fim. Contudo, na medida em que se aprofunda no conhecimento dos GCs 

observa-se que se trata de um conjunto complexo de regras, com diversas notações que, 

para pessoas pouco familiarizadas com notações da área de Inteligência Artificial, seria de 

difícil entendimento.  

No entanto, se percebe que o uso dos GC na sua notação gráfica seria relativamente 

de fácil manipulação, sobretudo por aquelas pessoas que já utilizam os mapas conceituais e 

suas ferramentas de software disponíveis.  

Numa tentativa de relacionar alguns desses mapas à teoria de aprendizagem de 

Ausubel, pode-se dizer que, enquanto os mapas de categoria e conceituais preocupam-se 

com a estrutura cognitiva do indivíduo, os causais estão interessados em revelar a estrutura 

motivacional deste. É interessante notar que Ausubel (1978, p. 417) já apontava para os 

dois fatores que mais impactavam para se ter um ambiente potencialmente significativo: 

(1) o aprendiz precisa de uma estrutura cognitiva favorável para a assimilação do novo 

conhecimento e, (2) o aprendiz precisa estar motivado para aprender. As propostas de 

Novak e Gowin (1984), através dos mapas conceituais, e os mapas de categorização, 

baseado nos construtos de G. Kelly (citado por BASTOS, 2002, p. 71), pretendem 

evidenciar a estrutura cognitiva do indivíduo.  

Por outro lado, os mapas causais propostos por Bougon devem revelar a estrutura 

motivacional indivíduo. Pode-se daí sugerir que estas três ferramentas trabalhando em 

conjunto, podem servir de suporte para promover e diagnosticar um ambiente de 

aprendizagem potencialmente significativa. Não se tratará aqui do uso integrado destas 

ferramentas, mas fica registrada a sugestão para trabalhos futuros. 
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3. MAPAS CONCEITUAIS (MCS) 
Os MCs são, tão somente, diagramas indicativos de relações entre conceitos. Para 

Novak (1984, p. 15), eles são planejados para representar significativamente 

relacionamentos entre rótulos conceituais em forma de proposições. Proposições, para este 

autor, são dois ou mais rótulos conceituais ligados por uma ou mais palavras, formando 

uma unidade semântica. Novak continua dizendo que os MCs na sua forma mais simples 

são formados por dois conceitos conectados por uma palavra de ligação para formar uma 

proposição. Por exemplo, “O sol é quente” representa uma proposição válida que 

representa um mapa conceitual sobre “O sol” e “quente”. A figura 3.1 ilustra este exemplo. 

Figura 3.1 Exemplo de mapa conceitual na sua forma mais simples. 

 

Fonte: adaptado de Novak (1981, p. 66) 

 

Segundo Novak (1981, p. 66), sob a ótica ausubeliana, o melhor desenvolvimento 

de conceitos se dá na medida em que os elementos mais inclusivos ou gerais são 

apresentados no início, sendo progressivamente apresentados os menos inclusivos até se 

chegar aos mais específicos, ou a exemplos. Por exemplo, para se falar do reino animal 

começa-se por invertebrados e vertebrados, que por sua vez se divide em mamíferos, 

répteis, aves, peixes, e assim sucessivamente, até se chegar, ao cachorro Pluto, um 

exemplo de um vertebrado, mamífero, canino, cachorro. 

Para Novak (1981, p. 66), determinar quais os conceitos mais gerais e inclusivos de 

um domínio de conhecimento não é uma tarefa fácil. Em se tratando de planejamento de 

currículo, por exemplo, o autor acredita que este é bem sucedido quando se faz: (1) uma 

análise de conceitos em um campo de conhecimento; (2) um estudo das relações entre estes 

conceitos identificando os mais gerais e superordenados e quais os mais específicos, 

incluindo exemplos, e subordinados. Para Novak (1981, p. 67), o principal objetivo da 

escola é entender os conceitos chaves das matérias estudadas.  

Os MCs, segundo Novak (1984, p. 15), servem para esclarecer um dado domínio de 

conhecimento, tanto para estudante quanto para professor, com uma quantidade reduzida 

de idéias chaves em qualquer tarefa de aprendizagem. Esta informação, em particular, é 

muito importante para o presente trabalho, pois corrobora a idéia de que o uso dos MCs 
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pelos professores, mesmo quando na produção de material instrucional, é uma ferramenta 

de aprendizagem para o professor. 

 Moreira (1997, p. 1) afirma que os MCs geralmente são apresentados em uma 

forma hierárquica, outras vezes com setas (Figura 3.1). No entanto não devem ser 

confundidos com diagramas de fluxo ou organogramas, já que não querem significar 

seqüência, direção ou temporalidade, muito menos hierarquia organizacional ou de poder. 

As setas favorecem a formação dos predicados, dando mais sentido aos MCs. Eles são 

diagramas de significado, relações significativas ou, por vezes, diagramas hierárquicos 

conceituais. 

Moreira (1997, p. 1) aponta que podem ser utilizadas figuras geométricas (elipse, 

retângulo, círculos) ao se construir MCs, entretanto tais figuras, em princípio, são 

irrelevantes. Estas e outras figuras, quando utilizadas podem significar determinadas 

regras, tais como, os conceitos mais gerais serem representados dentro de uma elipse, 

enquanto que os menos abrangentes ou mais específicos, dentro de retângulos. A priori, no 

entanto, para o mesmo autor, figuras geométricas não têm significado algum em um mapa 

conceitual. Bem como, nada significam os comprimentos das linhas que ligam os conceitos 

nos diagramas, a menos que estes estejam relacionados a certas regras.  

Segundo Novak (1984, p. 15) e Moreira (1997, p. 1), os MCs podem seguir um 

modelo hierárquico, em que os conceitos mais abrangentes ou mais inclusivos devem 

aparecer no topo, ao passo que os menos abrangentes ou menos inclusivos devem figurar 

na parte inferior do mapa. Entretanto este é apenas mais um modelo. MCs não precisam 

necessariamente ter este formato, contudo devem deixar claro que conceitos são mais 

inclusivos e quais são menos inclusivos. O uso de setas pode ser útil para indicar o sentido 

de direção entre certos conceitos, mas não é obrigatório (MOREIRA, 1997, p. 2). 

Moreira (1997, p. 2) mais uma vez enfatiza que não há regras rígidas para se traçar 

MCs, mas eles devem ser instrumentos capazes de tornar evidentes significados atribuídos 

a conceitos e relações entre conceitos, contextualizando certo domínio de conhecimento. 

Por exemplo, um indivíduo deve ser capaz de explicar o significado da relação que ele 

observa entre dois conceitos ao traçar uma linha entre estes. 

Na questão da frase (ou palavra) de ligação, o autor do presente relatório discorda 

de Moreira, quanto a não obrigatoriedade desta entre os conceitos, pois como ele mesmo 

afirma, esta palavra serve para esclarecer a relação entre os conceitos. Este ponto de vista é 
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compartilhado pelos idealizadores do software CMapTools (IHMC, 2006)3 – uma das 

ferramentas de software utilizadas para a construção de MCs no computador, a qual se 

utiliza na construção da maioria dos MCs que aparecem neste trabalho – onde o uso das 

palavras de ligação é obrigatório.   

Mesmo concordando com a obrigatoriedade das palavras de ligação, isto não é o 

suficiente para tornar os MCs auto-explicativos, fazendo com que ainda seja necessário 

que os MCs sejam explicados por quem os fez, conforme apontam Moreira (1997, p. 2), 

Novak(1984) e Faria (1995). 

Como se viu a falta de uma regra mais rígida para construção de MCs, se por um 

lado tem-se uma maior flexibilidade na sua construção, por outro reside aí a dificuldade 

para produzi-los. Esta flexibilidade também dá a possibilidade de se criar MCs em diversas 

áreas do conhecimento, como: Física, Matemática, Biologia, Literatura (inclusive poesia) 

etc; respeitando as peculiaridades de cada área. Outra característica dos MCs, 

conseqüência desta flexibilidade, é a possibilidade de se dar o foco que se quer em uma 

dada área de conhecimento. Por exemplo, pode-se fazer uso dos mapas para análise de 

grade curricular, uma disciplina da grade, assim como uma única aula. 

 

3.1. A Teoria de Aprendizagem de Ausubel e os MCs 
Por trás dos MCs encontra-se a Teoria de Aprendizagem Significativa de David 

Ausubel, apesar de, em sua teoria, ele nunca ter mencionado MCs. Os MCs foram 

elaborados por Joseph Novak em 1972 (NOVAK & CAÑAS, 2006, p. 2) e colaboradores 

na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos (MOREIRA, 1997, p. 5). 

Segundo Ausubel (2000, p. 1), a aprendizagem por recepção significativa consiste, 

sobretudo, na aquisição de novos significados de conteúdo apresentado. O autor 

complementa dizendo que, tanto um mecanismo de aprendizagem significativa, quanto a 

apresentação de material potencialmente significativo são exigidos para a ocorrência de 

uma aprendizagem por recepção significativa. Ele defende que, para que um material seja 

potencialmente significativo, é necessário que o novo material apresentado esteja 

relacionado de forma não arbitrária (coerente) com qualquer estrutura cognitiva coerente e 

consistente com este conteúdo e que a estrutura cognitiva do aprendiz possua conteúdo que 

sirva de alavanca para o novo conteúdo. O resultado da interação do novo material 

potencialmente significativo com elementos relevantes existentes na estrutura cognitiva do 

                                                 
3 Acerca Cmap Tools ver guia sobre a arquitetura do ambiente e aplicações do Cmap Tools no Apêndice II. 
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aprendiz terá como resultado significados verdadeiros ou psicológicos. Estes novos 

significados são necessariamente idiossincráticos, pois como a estrutura cognitiva do 

aprendiz é única, os novos significados também o serão (AUSUBEL, 2000, p. 1). 

Para Ausubel (2000, p. 1), “aprendizagem significativa não é sinônimo de 

aprendizagem de material significativo”. Isto porque, primeiramente, um material de 

aprendizagem seria, na melhor das hipóteses, potencialmente significativo. Em segundo, é 

necessário que exista um mecanismo de aprendizagem significativa. Entende-se que o 

referido mecanismo são procedimentos que levem a uma aprendizagem significativa. 

Ausubel complementa dizendo que, mesmo que o material seja logicamente significativo, 

ou seja, logicamente relacionado, é possível que o aprendiz o aprenda de forma mecânica; 

basta que não se utilize mecanismos de aprendizagem significativa (AUSUBEL, 2000, p. 

1).  

Além disso, acredita-se que, mesmo que o material seja potencialmente 

significativo, são utilizados mecanismos de aprendizagem significativa e que a estrutura 

cognitiva do aprendiz esteja adequada para receber o conteúdo, ainda assim se este não 

desejar aprender significativamente, não aprenderá.  Pois, segundo o próprio autor, este é 

um dos fatores isolados que mais influenciam na ocorrência da aprendizagem significativa. 

 

3.1.1. Tipo de Aprendizagem Significativa por Recepção  
Ausubel (2000, p. 1) distingue três tipos de aprendizagem significativa por 

recepção: representacional, conceitual e proposicional.  

3.1.1.1. Aprendizagem Significativa por Recepção Representacional 
A representacional, segundo Ausubel (2000, p. 1), “ocorre sempre que o 

significado dos símbolos equipara com os referentes (objetos, acontecimentos, conceitos) e 

tem para o aprendiz significado, seja ele qual for, que os referentes possuem.”. Ele a 

considera significativa, pois é possível que as proposições de equivalência relacional 

possam se relacionar de forma não arbitrária.  

Por exemplo, quando uma criança tem um cachorro e este se chama Luback, este 

nome para o aprendiz passa a ser uma instância do animal cachorro, em termos de 

exemplo. Se imaginar-se um mapa conceitual, Luback para o nosso aprendiz ficaria na 

base do mapa. Como este processo se dará de forma não arbitrária, esse tipo de 

aprendizagem é de fato significativa. A figura abaixo ilustra este exemplo. 
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Figura 3.2 – Mapa Conceitual do reino animal (simplificado). 

 
 

3.1.1.2. Aprendizagem Significativa por Recepção Conceitual 
Os conceitos são definidos como sendo objetos, acontecimentos, situações ou 

propriedades que têm em comum atributos específicos e são assinalados pelo mesmo 

símbolo ou signo (AUSUBEL, 2000, p. 2). Ele define dois métodos de aprendizagem 

conceitual: (1) formação conceitual, ocorrendo frequentemente em crianças jovens; (2) 

assimilação conceitual, que é a principal forma de aprendizagem conceitual em adultos e 

crianças em idade escolar. Nesse tipo de formação, os atributos específicos de conceitos 

são adquiridos por meio de experiências diretas, ou seja, por meio de sucessivas fases de 

formulação de hipóteses, generalizações e testes. Entretanto, na medida em que o 

vocabulário da criança enriquece, ela vai adquirindo novos conceitos através, 

principalmente, do processo de assimilação verbal, já que os atributos específicos dos 
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novos conceitos podem ser definidos, ao se ter novas combinações de referentes existentes 

na estrutura cognitiva da criança (AUSUBEL, 2000, p. 2). 

Tomando a Figura 3.2, um exemplo de aprendizagem por recepção conceitual seria 

o conceito de animal, mamífero, cachorro, ou seja, qualquer idéia que indique 

generalização ou categorização.   

Ausubel (2000, p. 2) continua a afirmar que os conceitos são um aspecto 

importante da teoria de assimilação, já que a resolução significativa de problemas, bem 

como sua compreensão, dependem fortemente tanto dos conceitos subordinantes4 – 

aquisição conceitual por subsunção – quanto de conceitos subordinados à aquisição de 

conceitos subordinantes na estrutura cognitiva do aprendiz (veja exemplos na sub-seção 

3.1.1.3. a seguir).  

Ausubel (2000, p. 2) também chama atenção para dois fatores: em primeiro lugar 

os seres humanos interpretam experiências sensoriais, de uma forma geral, considerando 

conceitos específicos e exemplos em sua estrutura cognitiva. Em segundo, os conceitos 

constituem a base tanto para a aprendizagem por recepção significativa de proposições 

declarativas, quanto para a elaboração de proposições significativas que auxiliaram no 

processo de resolução de problemas. 

Este segundo aspecto, constitui uma dificuldade na elaboração de material 

instrutivo potencialmente significativo, visto que, ao ser elaborado a partir de conceitos 

mais gerais, chegando a conceitos mais específicos, podem chegar a exemplos. Esta fase 

inicial – quando o aprendiz tem os primeiros contatos com a matéria a ser estudada - fazem 

com que o instrutor lance mão de conceitos mais específicos, exemplos e retorne depois 

para os mais gerais, o que parece contrariar o princípio de mecanismos de aprendizagem 

significativa. O uso dos MCs, durante o processo instrucional - contrariando 

recomendações de Novak, (1981, 1984), Moreira (1987, 2001) e Faria (1995) -, deve 

minimizar essa mudança de foco (indo para o conceito específico ou exemplo) e um rápido 

retorno ao conceito geral, pois se tem um esquema visual e gráfico do conteúdo hora 

trabalhado. 

Para exemplificar, observe-se os mapas das Figuras 3.2 e 3.3. Ao tentar explicar ao 

aprendiz o conceito de vertebrado se deve inicialmente chamar a atenção para, por 

exemplo, o seu último almoço de galinha com ossos (as vértebras). Ao fazer isso, se está 

convidando o aprendiz a examinar um conhecimento que lhe é totalmente familiar, pois ele 

                                                 
4 Também conhecidos como Conceitos Superordenados 
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deve lembrar do seu último almoço. Em seguida, deve convidá-lo a examinar os peixes (a 

espinha), a vaca, um exame das suas mãos, pernas e cabeça; até chegar ao conceito que se 

deseja, de vertebrado.   

Figura 3.3 – Mapa Conceitual do reino animal (simplificado), ampliado. 
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3.1.1.3. Aprendizagem Significativa por Recepção Proposicional 
 A aprendizagem significativa de proposições verbais, apesar de ser algo mais 

complexo do que a aprendizagem dos significados das palavras, assemelha-se à 

aprendizagem representacional, visto que surge após uma tarefa de aprendizagem 

potencialmente significativa, fruto também da interação das novas idéias com a estrutura 

cognitiva do aprendiz de forma relevante e não arbitrária. Entretanto, Ausubel acrescenta 

que a tarefa de aprendizagem, ou proposição potencialmente significativa, é composta de 

uma idéia que se expressa verbalmente em uma frase que contém palavras, considerando 

seu significado conotativo (além do significado literal) ou denotativo (significado literal), 

bem como observando as funções sintáticas (combinação dos signos) e relação entre as 

palavras. Ausubel (2000, p. 2), complementa: 
“O conteúdo cognitivo distinto que resulta do processo de aprendizagem significativa, e que 

constitui o seu significado, é um produto interactivo do modo particular como o conteúdo da nova 

proposição está relacionado com o conteúdo de idéias estabelecidas e relevantes existentes na 

estrutura cognitiva.” 

Para exemplificar, tomando as Figuras 3.2 e 3.3, se pode afirmar que proposições 

resultantes de um processo de aprendizagem significativa seriam: “Os gatos são 

vertebrados”; “Os cachorros são mamíferos”; “As baratas são invertebradas”.  

Com isso Ausubel corrobora a idéia de que os MCs são construções idiossincráticas 

e, portanto, dificilmente teria uma coincidência exata entre MCs construídos por pessoas 

distintas. Por isso, ao utilizar os MCs como forma de compreender o entendimento do 

aprendiz acerca de um dado conteúdo, o instrutor deve sempre esperar e respeitar as 

devidas diferenças.  

Na aprendizagem proposicional, a relação entre a estrutura cognitiva do aprendiz e 

o conteúdo apresentado pode ser de três tipos: subordinada, subordinante (ou 

superordenada) ou combinatória (uma combinação entre as duas anteriores). 

• Proposições Subordinadas ou Subsunçoras 
A aprendizagem proposicional subordinada, segundo Ausubel (2000, p. 3), se dá 

quando proposições logicamente significativas de um dado domínio de conhecimento se 

relacionam significativamente com proposições superordenadas específicas existentes na 

estrutura cognitiva do aprendiz. Caso o material de aprendizagem simplesmente sirva de 

exemplo para uma idéia que já existe na estrutura cognitiva do aprendiz, diz-se que se trata 

de aprendizagem derivativa. 
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Mais uma vez, tomando os mapas das Figuras 3.2 e 3.3, quando o aprendiz já 

possui o conceito bem estruturado de mamíferos e é mostrado, por exemplo, uma baleia 

como um exemplo de mamífero. O conceito de mamífero para o aprendiz sofrerá uma 

modificação em sua estrutura cognitiva, seu conhecimento sobre os mamíferos passará a 

ser mais elaborado. 

• Proposições Superordenadas ou Subordinantes 
A aprendizagem proposicional superordenada ocorre se uma nova proposição puder 

se relacionar tanto com idéias subordinadas específicas e exemplos da estrutura cognitiva 

existente, quanto com um amplo conjunto de idéias normalmente relevantes da estrutura 

cognitiva, em que seja possível ser incluída da mesma forma (AUSUBEL, 2000, p. 3).  

Agora, tomando ainda o MC da Figura 3.2, suponha-se que a criança do exemplo 

foi apresentada ao conceito de vertebrados. Em relação ao seu universo de conhecimento, 

ele deve reorganizar sua estrutura cognitiva para, a partir do entendimento dos conceitos de 

mamíferos e aves, o aprendiz incorpora o novo conceito à sua estrutura cognitiva. Como o 

conceito de vertebrados é mais geral que os de mamíferos e aves, diz-se que houve 

aprendizagem significativa superordenada. O mesmo aconteceria em relação ao conceito 

de invertebrados e insetos. A Figura 3.3 mostra como ficaria a estrutura cognitiva da 

criança após assimilar os conceitos de vertebrados e invertebrados. 

 

• Proposições Combinatórias 
Por fim, Ausubel (2000, p95) define a aprendizagem proposicional 

combinatória, como sendo a situação em que uma proposição potencialmente significativa 

não pode ser relacionada nem a idéias superordenadas nem a subordinadas 

individualmente. Neste caso não existe na estrutura cognitiva do aprendiz nenhuma idéia 

especifica relevante que se possa relacionar com a nova idéia e sim um conjunto de idéias 

que, juntas, dão sentido à nova idéia.  

Para exemplificar um tipo de aprendizagem proposicional combinatória é o uso de 

metáforas (CRUZ, 2006, p. 13). O autor cita um exemplo onde o aprendiz deseja adquirir o 

conhecimento de sistemas elétricos e possui em sua estrutura cognitiva o conhecimento de 

sistemas hidráulicos: os conceitos de corrente hidráulica e corrente elétrica, válvula 

hidráulica e resistência elétrica, entre outros. Cruz (2006, p13) alerta que, ao mesmo tempo 

em que se chama atenção para as semelhanças entre os conceitos, não se pode esquecer de 

apontar suas diferenças, isso porque deve-se evitar que o aprendiz tenha a falsa sensação 
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de que os conceitos são semelhantes e não iguais. Ou seja, a metáfora explora 

características de objetos ou qualidades que se semelhantes. Por exemplo, João tem uma 

vontade de ferro. Neste caso, não esta dizendo que a vontade de João é composta do 

mineral, mas sim uma de suas qualidades, ser forte. 

A Figura 3.4 mostra um mapa conceitual da aprendizagem significativa por 

recepção, conforme discutido nesta seção. Pode-se dizer que este tipo de aprendizagem é 

dividido em representacional, conceitual e proposicional. A representacional é quando se 

faz uma equivalência entre o significado e o referente (objetos, acontecimentos e 

conceitos).  

Já a aprendizagem conceitual se dá de duas maneiras: (1) através do método de 

formação conceitual, que ocorre normalmente em crianças pequenas; (2) através do 

método de assimilação de conceitos, ocorrendo em crianças em fase escolar e adultos. Por 

fim a proposicional, dividida em:  

(1) Subordinada ou subsunçora quando, dada uma nova proposição, relaciona a 

conceitos ou idéias específicas e exemplos existentes na estrutura cognitiva do aprendiz, 

ampliando o conceito acerca da disciplina estudada. Esta, por sua vez, se divide em 

derivativa, que serve para corroborar a idéia já existente e correlativa, para estender, 

elaborar, modificar ou qualificar a idéia existente na estrutura cognitiva do aprendiz; 

 (2) Subordinante ou superordenada, quando a partir de uma nova proposição, se 

relacionam a conceitos mais inclusivos existentes na estrutura cognitiva do aprendiz;  

(3) Combinatória ocorre quando não se pode relacionar apenas com idéias 

subordinadas nem superordenadas, neste caso não existe na estrutura cognitiva do aprendiz 

nenhuma idéia especifica relevante que se possa relacionar com a nova idéia, mas um 

conjunto de idéias. 
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Figura 3.4 – Aprendizagem significativa por recepção segundo Ausubel 

 
Ausubel (2000, p. 6) defende a idéia de que a aprendizagem significativa é, 

principalmente, aprendizagem por recepção. Segundo o autor, a aquisição de conhecimento 

em qualquer cultura se dá, fundamentalmente, através da aprendizagem por recepção. Ou 
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seja, o material de ensino é apresentado ao aprendiz na sua forma final e basta que este o 

entenda e o incorpore à sua estrutura cognitiva.  

Apesar disso, o método de exposição verbal tem sido alvo de fortes críticas nos 

últimos anos. Como alternativa a esta forma de exposição, têm-se utilizado a técnica de 

aprendizagem por descoberta bem como a de resolução de problemas. Esta idéia está 

embasada, sobretudo em dois argumentos: (1) as generalizações significativas não devem 

ser expostas ao aprendiz, e sim adquiridas como resultado da estratégia de resolução de 

problemas; e (2) todas as investidas no sentido de dominar os conceitos e proposições 

verbais são, nada menos, que verbalismo vazio, a menos que o aprendiz já tenha uma boa 

experiência na área (AUSUBEL, 2000, p. 6). 

Ausubel (2000, p. 7), defende que as razões que levam ao descrédito do método 

expositivo verbal advêm do fato de que: (1) se o material potencialmente significativo, é 

apresentado aos aprendizes de forma inadequada, estes apenas os memorizam; (2) se 

considera o significado resultado apenas das técnicas de resolução de problemas e da 

técnica de aprendizagem por descoberta, consequentemente dois outros equívocos são 

cometidos: (a) confunde-se aprendizagem por recepção com aprendizagem por 

descoberta,  assim como há equívocos entre  aprendizagem por memorização e 

significativa; (b) na falta de uma teoria de aprendizagem verbal significativa, muitos 

pesquisadores têm confundido a aprendizagem de material em longo prazo e o 

esquecimento5, considerando o mesmo fenômeno. O autor diz que estes são motivos que 

justificam o fato de se considerar a aprendizagem por recepção como um fenômeno de 

memorização.  

 Para Ausubel (2000, p. 7), defensor da aprendizagem por recepção e de uma 

abordagem de ensino expositivo, o motivo do fracasso dessas práticas se deve aos 

seguintes aspectos: 

a. Utilizar prematuramente práticas puramente verbais em aprendizes ainda 

imaturos para tais práticas; 

b. Falta de organização ou explicação na apresentação de fatos que não foram 

relacionados; 

c. O material apresentado não possui uma integração com material anteriormente 

apresentado; 
                                                 
5 Uma das teorias à qual Ausubel se refere é a Teoria da Interferência, na qual estuda o que influencia a 
memória de curto e longo prazo. Inicialmente formulada por dois pesquisadores alemães Muller e Schumann 
em 1894. Eles demonstraram experimentalmente que a aprendizagem de uma informção nova pode interferir 
numa aprendizagem anterior, chamando de interferência retroativa (PERGHE & STEIN, 2003).  
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d. Os procedimentos de avaliação analisam apenas a capacidade de reconhecer 

fatos isolados, ou permitem a reprodução de idéias literalmente, com as mesmas palavras, 

ou dentro do mesmo contexto em que foi exposto originalmente ao aprendiz. 

Nos últimos parágrafos, se viu Ausubel argumentar principalmente como os 

pesquisadores da área educacional têm confundido aprendizagem por recepção com 

aprendizagem por descoberta, ao mesmo tempo em que se confunde também aprendizagem 

por memorização e significativa. Apesar de apontar onde estão os equívocos, ele não 

explicita quem são os pesquisadores que vêm cometendo estes equívocos. 

 Nesta seção se viu a aprendizagem significativa por recepção segundo uma 

abordagem cognitiva. Analisou-se como este material pode estar estruturado para que se dê 

a aprendizagem significativa, começando pelos conceitos mais gerais, passando pelos mais 

específicos, até chegar aos exemplos. Outro aspecto importante tratado foi como a 

estrutura cognitiva do aprendiz deve estar para receber de forma significativa, lógica e não 

arbitrária o novo conhecimento que se pretende assimilar. Na próxima seção, se verão 

alguns conceitos que servirão de guia para produzir um material instrucional 

potencialmente significativo. 

 

3.1.2. Formas de organização do material potencialmente significativo 
Nesta seção, tratar-se-ão de mecanismos que servem de “motores” para a 

construção de material potencialmente significativo, pois eles auxiliam o instrutor a 

organizar o material instrucional à luz da aprendizagem significativa, podendo servir de 

guia para uma transferência verbal, como também para a produção de um texto 

potencialmente significativo a ser utilizado pelo aprendiz. 

• Diferenciação Progressiva  
Segundo Ausubel (2000, p. 166), ao se produzir o material instrucional seguindo o 

princípio da diferenciação progressiva, deve-se apresentar primeiro os conceitos ou idéias 

mais gerais, progressivamente diferenciar os conceitos, deixar para o final os conceitos ou 

idéias mais específicos.  O autor defende este ponto de vista ao argumentando que: (1) esta 

é a forma natural de aposição dos seres humanos, frente a uma situação de aprendizagem 

em que área de conhecimento é totalmente ou parcialmente nova para o aprendiz; (2) a 

estrutura cognitiva humana organiza-se também desta maneira, ou seja, de forma 

hierárquica onde os conceitos mais gerais ocupam uma posição no vértice da estrutura e 

progressivamente assimilam proposições mais específicas e mais diferenciadas. 
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Um ponto importante evidenciado para se ter um material organizado, seguindo o 

princípio da diferenciação progressiva, é o exemplo adaptado de Moreira, que mostra um 

mapa do conceito de força da Física, conforme se vê na Figura 3.5. Ao criar estes 

organizadores prévios, ele estava criando os subsunçores, conceitos gerais que servirão de 

ancoragem para que o aprendiz assimile todos os conceitos mais específicos que encontrará 

posteriormente no material instrucional.  

Este conceito tem importância crucial na construção dos MCs, pois será o princípio 

que norteará o usuário do MC a organizá-lo hierarquicamente, condição fundamental na 

construção de material potencialmente significativo. A fim de tornar mais claro este 

princípio, se tomará um exemplo adaptado de Moreira (2001, p. 56), que resume o conceito 

de força da Física.  

Para fins instrucionais, introduz-se inicialmente o conceito geral de Força, em 

seguida apresenta os diversos tipos de força (gravitacional, eletromagnética e nuclear). Em 

seguida, “descendo no mapa”, na força gravitacional, estão os exemplos: peso da maçã, 

atração entre a Terra e a Lua. Na força eletromagnética: força elétrica e força magnética, a 

natureza atrativa e repulsiva dessas forças, chegando a cargas elétricas e pólos magnéticos. 

Na força nuclear: Nuclear Forte e Nuclear Fraca, os exemplos são atração entre prótons e 

nêutrons (força forte) e elétrons e múons (força fraca). 

O leitor poderia estar se perguntando: porque não se partir dos conceitos mais 

específicos até chegar aos mais gerais, já que estes são mais elaborados e possivelmente 

mais difíceis de serem compreendidos? A resposta é que Ausubel postula como o 

conhecimento humano se apresenta, armazena e organiza em sua estrutura cognitiva. Ou 

seja (AUSUBEL, 1978, p. 183): a)  para os seres humanos é mais fácil aprender aspectos 

diferenciados de um todo mais amplo e já aprendido do que formulá-lo de seus 

componentes diferenciados já aprendidos; b) a organização do conteúdo de uma matéria 

em particular na mente do indivíduo consiste em uma estrutura hierárquica em que as 

idéias mais gerais ocupam o topo e incluem as proposições, conceitos e dados factuais e, 

progressivamente, apresentam proposições conceitos e dados factuais menos inclusivos, 

mais específicos. 

Uma questão que poderia ser levantada aqui é: será que a estrutura cognitiva 

humana é de fato uma estrutura hierárquica ou uma estrutura em rede seria algo mais 

apropriado?  Reconheceu-se aqui a necessidade de um maior aprofundamento no tema, o 

qual se pretende retomar em trabalhos futuros.  
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Figura 3.5 – Exemplo que enfatiza a importância do princípio da diferenciação progressiva na construção dos mapas conceituais.  

 

Fonte: adaptado de Moreira (2001, p. 56).  
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• Reconciliação integradora 
Ausubel (2000, p. 168) acredita que a estrutura cognitiva humana funciona segundo 

o princípio da reconciliação integradora, e, ao se reproduzir no material instrucional, dará 

melhores resultados em termos de aprendizagem, já que ambos, material instrucional e 

estrutura cognitiva, seguirão o mesmo princípio.  

Segundo Moreira (1999, p51), a construção de um material potencialmente 

significativo, deve: “explorar explicitamente a relação entre proposições e conceitos, 

chamar a atenção para as diferenças e similaridades importantes e reconciliar 

inconsistências reais ou aparentes.”.  A esta relação Ausubel chamou de Reconciliação 

Integradora (AUSUBEL, 2000, p. 168) ou Reconciliação Integrativa (MOREIRA, 1997, 

1999).  

De acordo com Ausubel (2000, p. 168), esta abordagem é exatamente o oposto do 

que os livros trazem, onde os tópicos e idéias são separados em capítulos e sub-capítulos 

impedindo dessa maneira que idéias de capítulos distintos possam ser contrastadas em 

busca das diferenças e similaridades.  

As conseqüências da segregação capitular das idéias, conforme Ausubel (2000, p. 

168) são: (1) o uso de múltiplos termos para significar as mesmas idéias, ou seja, uma 

mesma idéia tem denominações diferentes a cada capítulo, excetuando-se aí referência 

contextual6, o que resulta em uma confusão cognitiva extrema e induz o aprendiz à 

memorização; (2) criam-se barreiras cognitivas entre tópicos intrinsecamente relacionados, 

através de características de pouca importância, impedindo assim reconhecer suas 

características de maior relevância; (3) não se utilizam idéias relevantes, anteriormente, 

aprendidas como subsunçores, o que obviamente facilitaria o aprendizado das idéias atuais; 

(4) como as diferenças entre conceitos não são evidenciadas entre conceitos semelhantes, o 

aprendiz as tomará e as armazenará como idênticas. 

Ausubel (2000, p. 169) lembra que existem situações de aprendizagem e retenção 

significativas, e que a maior dificuldade encontrada não está na capacidade de 

diferenciação, mas na de contradição aparente entre o que o aprendiz possui, estabelecido 

na estrutura cognitiva, e a idéia apresentada no material instrucional. Neste caso, o 

aprendiz tomará uma das seguintes decisões: (1) simplesmente ele considerará a nova 

informação como inválida; ou (2) isola a nova informação, acreditando que se trata de 

outro domínio de conhecimento; ou (3) tentará uma reconciliação integradora a partir de 
                                                 
6 Entende-se que se trata de um mesmo conceito que, dependendo do contexto (lingüístico, social, época, 
público alvo etc.) terá significados diferentes.  
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um subsunçor mais inclusivo. O autor afirma que o isolamento da nova informação é uma 

forma de evitar a confusão cognitiva, ou seja, o aprendiz opta por isolar o novo 

conhecimento, em vez de reconciliá-lo com informações existentes na estrutura. Neste 

caso, acontece uma aprendizagem por memorização, o que em longo prazo inviabiliza seu 

resgate.  

• Organizadores avançados 
Ausubel (2000, p. 11) aponta que um organizador avançado é um dispositivo 

pedagógico que vem auxiliar a implantação  dos princípios de diferenciação progressiva e 

reconciliação integradora, pois estabelece ligação entre aquilo que o aprendiz sabe e o que 

deseja aprender. Uma situação típica onde os organizadores avançados seriam eficazes é 

quando as informações contidas na estrutura cognitiva do aprendiz são demasiadamente 

gerais para servir de âncora a uma nova informação.  Esta dificuldade pode ser resolvida 

com o uso dos organizadores prévios, que estariam em uma situação de generalidade 

intermediária, entre o material instrucional, propriamente dito, e as informações contidas 

na estrutura cognitiva do aprendiz. O autor defende que é feita, na verdade, a alteração das 

idéias contidas na estrutura cognitiva do aprendiz de forma a se adequar às informações do 

material instrucional.   

Para Ausubel (2000, p. 11), os organizadores avançados funcionam para a maioria 

dos aprendizes, mas não para a totalidade, isto porque o caráter idiossincrático das 

estruturas cognitivas faz com que não se possam ter organizadores avançados que atendam 

a todas as demandas.  

Seguem abaixo a fundamentação lógica para utilização dos organizadores prévios 

(AUSUBEL, 2000, p. 12): 
“1. A importância de se possuir idéias relevantes, ou apropriadas, estabelecidas, já 

disponíveis na estrutura cognitiva, para fazer com que novas idéias potencialmente significativas se 

tornem realmente significativas (i.e., possuírem novos significados), bem como fornecer-lhe uma 

ancoragem estável.” 

“2. As vantagens de se utilizarem as idéias mais gerais e inclusivas de uma disciplina na 

estrutura cognitiva como idéias ancoradas ou subsunçores, alteradas de forma adequada para uma 

maior particularidade de relevância no material de instrução. Devido à maior aptidão e 

especificidade da relevância das mesmas, também usufruem de uma maior estabilidade, poder de 

explicação e capacidade integradora inerentes.” 

“3. O fato de os próprios organizadores tentarem identificar um conteúdo relevante já 

existente na estrutura cognitiva (e estarem explicitamente relacionados com esta) e indicar, de modo 

explícito, a relevância quer do conteúdo existente, quer deles próprios para o novo material de 

aprendizagem.” 
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Uma das dificuldades que se pode observar nos organizadores avançados está na 

certeza de que o material que servirá de organizador contemple um número significativo de 

aprendizes, devido à natureza idiossincrática das estruturas cognitivas, seja para uma sala 

de aula ou para um material instrucional, como um livro. Uma segunda dificuldade está no 

fato de que, como os organizadores avançados têm um nível de abstração maior que o do 

material instrucional propriamente dito, o esforço de aprendizagem, neste caso, pode ser 

maior que do material, devido à sua maior abstração, mesmo que se aproxime mais do 

conteúdo existente na estrutura cognitiva do aprendiz.  

 Finalmente, Ausubel identifica dois tipos de organizadores avançados: (1) os 

organizadores comparativos, que são mais adequados em situações em que a comparação 

entre as idéias novas e as do material de instrução seja uma dificuldade claramente 

identificada; e (2) organizador expositivo, onde a dificuldade anterior não for identificada.  

A Figura 3.6 resume em forma de mapa conceitual os princípios estudados da seção 

atual. 

Figura 3.6 – Mapa conceitual da teoria da aprendizagem significativa de Ausubel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (MOREIRA e BUCHWEITZ, 1993, citado por MOREIRA, 1997). 
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Neste capítulo viu-se o que são mapas MCs bem como de forma breve a Teoria de 

Aprendizagem de Ausubel e suas implicações em nível instrucional. É uma teoria de 

aprendizagem eminentemente por recepção, a qual se divide em: representacional, 

conceitual e proposicional.  

A Aprendizagem Significativa por recepção representacional é quando os 

significados dos símbolos equivalem aos referentes (conceitos, objetos ou eventos). Um 

exemplo desse tipo é o nome das coisas: casa, cachorro, viagem etc. 

Na Aprendizagem Significativa por Recepção Conceitual é quando, através de 

experiências diretas o aprendiz tenta criar generalizações, formular hipóteses. A resolução 

significativa de problemas necessita desse tipo de aprendizagem. 

Por fim, a Aprendizagem Significativa por Recepção Proposicional caracteriza-se 

para formação de assertivas ou proposição formadas por palavras de significado literal ou 

não. Nesta, a relação entre o novo conteúdo e o já existente na estrutura cognitiva do 

aprendiz podem ser: subordinada, superordenada ou combinatória.  

A relação subordinada é quando o novo conteúdo é hierarquicamente inferior ao 

novo conteúdo, já a superordenada a relação é inversa. Por fim, a relação combinatória não 

guarda uma posição hierárquica entre o novo conteúdo e o existente na estrutura cognitiva 

do aprendiz. 

Viram-se também formas de organização do material potencialmente significativo. 

Existem mecanismos que são “motores” que auxiliam na construção de material 

instrucional, favorecendo um processo de aprendizagem potencialmente significativa, são 

eles: Diferenciação Progressiva; Reconciliação Integrativa e Organizadores Avançados.  

A Diferenciação Progressiva é quando se apresenta inicialmente os conceitos mais 

gerais, e no decorrer do processo, vai se diferenciando os conceitos entre si ao mesmo 

tempo em que conceitos mais específicos são introduzidos, podendo chegar aos exemplos.  

A Reconciliação Integrativa é o processo no qual se explora relações entre 

proposições e conceitos, mostrando suas semelhanças e diferenças, sejam elas reais ou 

aparentes. 

Já os Organizadores Avançados vem tentar implementar os processos de 

diferenciação progressiva e reconciliação integrativa, estabelecendo relação entre o que o 

aprendiz sabe e o que irá aprender.  

Cabe ressaltar que a Teoria de Aprendizagem Significativa de Ausubel é o aporte 

teórico para a construção de MCs. Acredita-se que um a construção de bons mapas se dará 

na medida em que o seu construtor tenha domínio dos conceitos hora apresentados desta 
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teoria.  No próximo capítulo se verá aplicações dos MCs no âmbito da educação, e em 

especial àquelas que possam ser utilizadas em cursos de Pós-graduação Stricto Sensu, em 

que caracteriza-se pela tentativa de transferência de um grande volume de conhecimento 

em um curto espaço de tempo, com um alto grau de aprofundamento.  
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4. APLICAÇÕES DOS MCS NA EDUCAÇÃO 
Neste capítulo se tratará das diversas aplicações dos MCs no âmbito da educação e, 

em especial, aquelas que podem ser aplicadas a cursos em nível de pós-graduação stricto 

sensu. Investigam-se o uso dos MCs em: (1) suporte a aprendizagem, (2) ambiente 

colaborativo e cooperativo, (3) ferramenta de avaliação, (4) organização e apresentação de 

informações e (5) produção de cursos ou currículos. 

Os MCs são instrumentos de ensino e aprendizagem que representam a essência de 

um dado domínio de conhecimento na forma hierárquica. Esta forma se justifica, pois irá 

reproduzir uma estrutura que é o resultado de sucessivos eventos de aprendizagem 

potencialmente significativos que se tornaram significativos, de mesmo formato existente 

na estrutura cognitiva dos seres humanos - segundo Ausubel (1969, 1978, 2000) - de certo 

domínio de conhecimento estável, bem estabelecido, logicamente relacionado, entre 

conceitos chave do domínio de conhecimento em questão. 

Isso faz com que os MCs tenham um papel marcante em eventos de ensino e 

aprendizagem onde se deseje por em prática os mecanismos, tais como diferenciação 

progressiva e reconciliação integradora, promotores de aprendizagem significativa à luz da 

teoria da assimilação ausubeliana. Estudos têm demonstrado que as aplicações dos MCs 

são as mais diversas, desde a produção de material instrucional potencialmente 

significativo, até a construção de autoria de conteúdos para uso em ensino a distância 

mediado por computador.   

Segundo Moreira (1997, p. 2), esta flexibilidade faz com que seja possível desenhar 

MCs para uma única aula, para uma unidade de estudo, para um curso inteiro, até mesmo 

para um programa educacional completo. Bastando que se observe o grau de inclusividade 

e generalidade dos conceitos apresentados. Isto significa que MCs podem ser utilizados 

como importantes mecanismos que focalizam a atenção do planejador curricular na 

diferenciação entre o conteúdo curricular e o conteúdo instrumental, quer dizer, entre o 

conteúdo que se espera que se aprenda e o conteúdo que servirá de veículo para a 

aprendizagem. As fontes dos conteúdos curriculares são os livros, artigos de pesquisa, 

ensaios, poemas etc. O uso de MCs para análise desses documentos favorece uma melhor 

apresentação dos conteúdos contidos nesses documentos para fins instrucionais, pois esta 

ferramenta favorece uma organização que torna o material potencialmente significativo. 
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Neste trabalho se está interessados apenas em aplicações na área educacional, 

focando aquelas que possam ser aplicadas para cursos de pós-graduação stricto sensu. 

Além da diversidade de aplicações, é possível mudar o foco, ou seja, uma visão mais geral 

ou em um ponto específico da disciplina estudada, bem como o ponto de vista. Um bom 

exemplo dessa mudança de foco é a ferramenta de software CMapTools7, onde cada nó 

pode conter um sub-mapa (bem como, uma foto, um vídeo, um endereço da web etc.), 

quando se deseja focar mais um certo aspecto. Parte dos MCs deste relatório, e a totalidade 

dos que sofreram intervenção parcial ou total de autoria, foram produzidos nesta 

ferramenta. 

No presente capítulo, se tentará apresentar algumas das principais aplicações dos 

MCs no âmbito educacional de uma forma geral e, em particular, aquelas aplicáveis a 

cursos de pós-graduação strito sensu. Se começará caracterizando os MCs neste ambiente e 

mostrando o que o difere dos demais instrumentos instrucionais, a exemplo do texto 

convencional. 

Em seguida, se tentará mostrar como os MCs podem ser utilizados como 

ferramentas de suporte a aprendizagem, onde o aprendiz constrói mapas a partir de textos 

lidos, aulas assistidas, entre outras. Neste processo, o próprio aprendiz cria seus mapas, o 

que favorece uma maior reflexão acerca do conhecimento em estudo (NOVAK & 

GOWIN, 1984). 

Ainda com o foco no aprendiz, se tentará mostrar a utilidade dos MCs para externar 

o que o aprendiz já sabe. Mesmo que os MCs não mostrem exatamente sua estrutura 

cognitiva, deve se aproximar muito dela. A informação do que o aluno sabe para o 

instrutor é obviamente importante para que este saiba o que será ensinado (NOVAK & 

GOWIN, 1984, p. 40). 

Se continuará na tentativa de mostrar mais uma aplicação dos MCs como uma 

ferramenta norteadora dos conteúdos instrucionais, afim de que o aprendiz tenha uma visão 

geral do conteúdo que será trabalhado em um curso. Seja em um curso inteiro, em um 

semestre, em um mês ou em uma única aula (NOVAK & GOWIN, 1984, p. 42). 

Na extração de significados, os MCs tanto podem ser utilizados ao se ler livros-

texto, quanto para uma experiência em laboratório. Nesses casos, é muito freqüente o 

                                                 
7 O CMapTools é uma ferramenta de software de autoria do Florida Institute for Human & Machine 
Cognition e sua distribuição é gratuita no endereço: http://www.ihmc.us/index.php (ver apêndice II). 
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aprendiz passar por esses eventos, sem extrair conceitos chave ou significados relevantes 

(NOVAK & GOWIN, 1984, p. 43-48). 

Ver-se-á também, como os MCs podem ser úteis para leitura de periódicos, revistas 

e jornais. Esta aplicação é particularmente útil quando um leigo ler um artigo 

especializado, pois precisa capturar o significado dos conceitos chave para se ter um 

entendimento satisfatório do material (NOVAK & GOWIN, 1984, p. 49). 

Far-se-á em seguida uma rápida discussão dos MCs em ambientes colaborativos e 

cooperativos. Uma das características deste ambiente é que os membros desse grupo 

precisam negociar significados de modo a atender aos anseios de cada membro (CAÑAS, 

2003b, p. 24-25). 

Uma discussão também breve será feita ao se discutir os MCs como ferramenta de 

avaliação. Abordar-se-á avaliação qualitativa e quantitativa (NOVAK & GOWIN, 1984, p. 

42; CAÑAS, p. 26-28). 

Ver-se-á também que os MCs são ferramentas bastante eficientes na organização e 

apresentação conteúdos instrucionais. Os organizadores prévios, recurso previsto pela 

teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, podem também ser introduzida com 

maior facilidade se forem utilizado os MCs (AUSUBEL, 2000; NOVAK & GOWIN, 

1984). Mostrar-se-á também o uso dos MCs para análise e planejamento de currículo com 

o auxílio de outra ferramenta: o V Epistemológico (ou V Hierárquico) (NOVAK & 

GOWIN, 1984, p. 55). 

Far-se-á por fim, a exposição de estudos comparativos entre os MCs e métodos 

convencionais de instrução. Evidências da efetividade dos MCs sobre as outras formas de 

instrução são apresentadas (CAÑAS, 2003b, p. 36-39).  

 

4.1. Uso dos MCs como instrumento de ensino 
Moreira (1987, p. 35) aponta que, didaticamente, os MCs podem ser utilizados para 

evidenciar a estrutura hierárquica existente entre os conceitos de certo domínio de 

conhecimento de uma aula, uma unidade instrucional ou até mesmo um curso inteiro. Eles 

enfatizam as relações superordenadas e subordinadas entre os conceitos, segundo a teoria 

de aprendizagem significativa de Ausubel, conforme mencionada acima. Favorecem 

também a apresentação do material instrucional de forma resumida, tornando este 

potencialmente significativo. 
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No entanto, diferente de outras formas de apresentação de material instrucional 

como textos, que são auto-explicativos, os MCs necessitam de explicação por parte de 

quem o construiu (BOGDEN, 1977, citado por MOREIRA, 1987, p. 35). Além disso, os 

mapas devem ser preferencialmente apresentados aos estudantes depois que estes tenham 

certa familiaridade com o conteúdo apresentado, apesar de que também possa ser utilizado 

para prover ao estudante uma visão geral antecipada, do que vai ser estudado (MOREIRA, 

1987, p. 35).   

Um outro ponto enfatizado por Moreira (1987, p38-39) é que, mesmo que os mapas 

sigam os princípios ausubelianos de diferenciação progressiva, ele não deve ser utilizado 

unicamente de cima para baixo, ou seja, do conceito mais geral para o mais específico, mas 

também no sentido oposto, ou seja, de baixo para cima, do conceito menos inclusivo para o 

mais inclusivo, promovendo assim a reconciliação integrativa. Além disso, complementa o 

autor, os mapas devem ser planejados para evidenciar as relações entre as proposições e 

conceitos, trazendo à tona similaridades, bem como possíveis inconsistências reais ou 

aparentes.  

Para Moreira (1987, p. 39) e Novak (1981, p. 66-67), apesar da teoria ausubeliana 

sugerir que se devem apresentar os conceitos mais gerais e em seguida os mais específicos, 

deve-se notar que, para que se tenha a reconciliação integrativa, é necessário que se 

explore o mapa “subindo e descendo” na sua estrutura, ou seja, indo do conceito mais geral 

para o específico, chegando até os exemplos e retornando para os mais gerais, a fim de 

explorar as relações de subordinação e supeordenação existente na mesma.  

Moreira (1987, p. 39), chama atenção para o uso das frases de ligação que, por um 

lado, dá mais clareza de como dois conceitos estão relacionados, por outro, a sua 

inexistência em alguns mapas pode facilitar o entendimento destes. Isto porque, alguns 

mapas possuem conceitos com relações muito óbvias e, segundo este autor, podendo ser 

dispensado o uso das frases de ligação.  

O autor do presente relatório defende o uso de frases de ligação para a maioria dos 

MCs, pois estas facilitam o entendimento das proposições válidas para aquela disciplina 

em estudo, bem como uma menor dependência na sua interpretação por parte do autor do 

mapa. Entretanto para se evitar um mapa muito complexo, bem como uma sobrecarga 

cognitiva, sugeri-se o uso de sub-mapas. Estes sub-mapas devem surgir tanto a partir de 

um planejamento prévio de mapas fragmentados, quanto a partir de uma constatação por 

parte do próprio autor, após analisar e observar seu grande número de conceitos e frases de 

ligação. Deve-se, no entanto, tomar o cuidado para que a fragmentação do mapa não 
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implique também na fragmentação do entendimento do material apresentado e na 

conseqüente perda de compreensão por parte de quem tenta entendê-lo. 

Uma alternativa ao uso excessivo de frases de ligação apontada por Moreira (1987, 

p. 39) seria utilizar as frases em parte das ligações. Devendo-se neste caso dar preferência 

às ligações menos óbvias, e deixando em branco as que lhe pareçam mais intuitivas. 

Como qualquer instrumento instrucional, o uso dos MCs tem vantagens e 

desvantagens (MOREIRA, 1987, p. 41-43): 

a) evidenciar como se estrutura um certo domínio de conhecimento, bem como o 

papel da estrutura de conceitos no seu desenvolvimento; 

b) mostrar as diferenças entre os conceitos de um certo domínio de conhecimento 

quanto ao grau de inclusividade e generalidade existente nesses conceitos, 

evidenciando a sua estrutura hierárquica a fim de facilitar uma aprendizagem 

verdadeiramente significativa; 

c) proporcionar uma visão geral do tema abordado, servindo de resumo daquilo 

que foi visto. 

Como desvantagens poderiam citar (MOREIRA, 1987, p. 43): 

a) caso o mapa não passe um significado para o estudante, este poderá encarar 

como mais conteúdo a ser memorizado, perdendo sua função da proporcionar 

uma aprendizagem significativa; 

b) a complexidade do mapa em lugar de esclarecer pode deixar o estudante mais 

confuso acerca do assunto estudado; 

c) como os mapas propõem uma hierarquia com características de quem os fez, 

seu aspecto idiossincrático poderá inibir a criatividade do estudante, impedindo 

que ele crie a sua própria estrutura acerca do assunto. 

Contudo, Moreira (1987, p. 43-44) aponta que estas desvantagens podem ser 

apenas aparentes, pois podem-se contorná-las, apresentando os mapas para o estudante 

após este já ter alguma familiaridade com o conteúdo apresentado, enfatizando para o 

mesmo que existem várias maneiras de traçar os mapas e que esta não é a única, podendo 

mudar na medida em que o entendimento sobre o assunto modifica com o tempo. Moreira 

(1987, p. 44) também chamar a atenção para o fato de que o professor, ao elaborar os MCs 

para fins instrucionais, deve ter o estreito compromisso entre clareza e completude. Por 

fim, deve sempre encorajar o aluno a elaborar seu próprio mapa, tema que será abordado 

na próxima subseção.  
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4.2. Uso de MCs como ferramenta de suporte à aprendizagem 
 

Nesta subseção, concentrar-se-á nos MCs construídos por estudantes em processo 

de aprendizagem.  Eles podem mostrar conhecimentos adquiridos anteriormente pelos 

estudantes sobre tópicos, como por exemplo, resumo de textos lidos ou aulas assistidas em 

sala de aula. Nessas condições, construir MCs é freqüentemente usado para tomar nota das 

aulas ou como uma ferramenta de auxílio aos estudos. Novak e Gowin (1984) notam que o 

ato de construir MCs é um ato criativo no qual o estudante tem que se empenhar para 

esclarecer os significados, identificando conceitos importantes, relações, e estruturas 

dentro de um domínio especificado de conhecimento. Essa atividade promove uma 

reflexão por parte das pessoas envolvidas, que os constrói baseado em conhecimento e 

entendimento previamente adquiridos, promovendo um tipo de avaliação que ajuda o 

estudante a monitorar sua aprendizagem e, talvez com o auxílio de professores ou tutores, 

focalizar a atenção no conhecimento necessário. Como uma atividade criativa, a 

construção de MCs pode ser usada como uma ferramenta para planejamento ou como uma 

alternativa à composição de resumos. 

Fazendo uma análise na literatura que trata de MCs (CAÑAS,2000, 2003a, 2003b; 

FARIA, 1995; MOREIRA, 1883, 1987, 1999, 2002), é fácil concluir que a maior parte 

deste material está direcionada para o ensino e aprendizagem. Muitos estudos têm 

mostrado que a construção de MCs promove a aprendizagem.  

Até aqui se viu os MCs como uma forma de por em prática os princípios da 

aprendizagem significativa de Ausubel: diferenciação progressiva e reconciliação 

integrativa. Proporcionam também a super-ordenação ou subordinação do conhecimento 

novo em relação ao existente na estrutura cognitiva do aprendiz. Discutiu-se também as 

vantagens e desvantagens dos MCs, bem como uma visão destes como mais uma 

ferramenta a ser utilizada nos processos de ensino/aprendizagem.  

Nas seções seguintes, mostrar-se-á algumas formas de uso de MCs que promovem 

um melhor aprendizado, no geral onde o autor dos MCs é o próprio aprendiz. Para tanto, 

ver-se-á as seguintes situações (NOVAK, 1984, p. 40-54): 

• Exploração do que o aprendiz já conhece, 

• Construção de estradas em direção à aprendizagem, 

• Extração de significados em livros texto, 

• Extração de significados em laboratórios, estúdios e/ou estúdio de campo, 
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• Leitura de artigos em jornais, revistas e periódicos. 

A seguir discutir-se-á os tópicos acima citados em detalhes e como os MCs podem 

auxiliar o aprendiz a ter um melhor desempenho, proporcionado por situações 

potencialmente significativas.  

 

4.2.1. Explorando o que o aprendiz já conhece 
Para Novak e Gowin (1984, p. 40), os MCs são ferramentas educacionais. Eles 

foram desenvolvidos para externar a estrutura cognitiva do aprendiz, tanto para ele próprio 

quanto para o professor, mostrando o que já conhece. Os autores ressaltam que não 

pretendem que os MCs expressem exatamente a estrutura cognitiva do aprendiz, mas sim 

que mostre algo próximo disso, de modo que este e o professor possam, conscientemente e 

deliberadamente, seguir a diante.  

Novak e Gowin (1984, p. 40) apontam que, uma vez que o estudante tenha 

adquirido a habilidade básica para construir um MC com seis ou oito conceitos chave, 

pode-se assegurar que o entendimento central do tópico ou área em estudo está assegurado, 

e o estudante é questionado primeiro para construir um MC relacionando esses conceitos e 

então adicionando conceitos relevantes e ligando estes, para formar proposições 

significativas. Eles podem ser usados para ordenar os primeiros conceitos apresentados se 

eles estão relacionados significativamente entre si. Uma proposta sugerida pelo autor é que 

o professor introduza em torno de três conceitos inclusivos e gerais e o estudante 

complemente com outros conceitos mais específicos. 

Para Novak e Gowin (1984, p. 41), o uso significativo dos MCs como uma 

ferramenta pré-instrucional tem melhores resultados se (1) dá maior segurança ao aprendiz 

para escolher os conceitos chave que servirá de base para seu MC; (2) ajudar o estudante a 

buscar, na sua estrutura cognitiva, por conceitos relevantes; (3) auxiliar o estudante a 

construir proposições entre os conceitos disponíveis e os que ele conhece, para assim 

ajudar a escolher as boas palavras de ligação ou possibilidade para reconhecer outras, 

conceitos mais gerais dentro da hierarquia; e (4) contribui para a discriminar entre objetos 

específicos ou eventos e os conceitos mais inclusivos desses eventos ou representação dos 

objetos. 

Estas últimas sugestões podem parecer mais trabalhosas que sugerir alguns 

conceitos gerais aos aprendizes e deixar que eles complementem posteriormente. De fato, 

acredita-se que sim, e deve ter melhor efeito para aprendizes mais amadurecidos na 
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disciplina e mais familiarizados com os MCs. Entretanto acredita-se que, para os 

aprendizes menos treinados na construção de MCs, ou com pouca familiaridade com a 

disciplina, aparentemente a estratégia do professor sugerir os conceitos mais gerais deverá 

ter uma maior eficácia. 

 

4.2.2. Construindo o mapa das estradas em direção à aprendizagem 
Metaforicamente, Novak e Gowin (1984, p. 42) consideram que os MCs são algo 

análogo a um mapa de uma rodovia que mostra as relações, não entre lugares, mas entre 

idéias. Os MCs, segundo os autores, podem ajudar o aprendiz a traçar um curso que lhe 

mostrará qual será seu objetivo final.  

Para ilustrar a idéia dos autores, imagine-se que se deseja viajar de Salvador na 

Bahia até São Paulo, capital. Para tanto se precisa de um mapa do Brasil, para que se possa 

perceber que estradas interestaduais se devem tomar. Entretanto, para se planejar as 

paradas, seria melhor que se tivessem os mapas dos respectivos estados por onde se 

estivesse passando. Ou seja, voltando aos MCs, seria possível construir um MC global para 

fazer o planejamento de um semestre ou ano, por exemplo, e posteriormente o MC de um 

mês, semana ou mesmo um dia de instrução. E este mecanismo, para os autores, 

possibilitaria ao aprendiz um rico armazenamento dos detalhes, de forma a coordenar 

idéias e significados.   

Conforme já mencionado em seções anteriores, o autor desta dissertação defende a 

idéia de se utilizar sub-mapas para se evitar a construção de mapas muito complexos, o que 

ocasionaria uma sobrecarga cognitiva. A metáfora acima aponta que os MCs - ao contrário 

do que parece, já que originalmente ele se presta para mostrar idéias chave - podem 

detalhar tanto quanto se queira uma dada disciplina, basta que para isso se utilize os sub-

mapas. Acredita-se que se deve lançar mão deste recurso também, sempre que possível, 

quando o autor do mapa perceber que este está se tornando muito grande e complexo. 

 

4.2.3. Extraindo significados em livros-texto 
Aprender a ler efetivamente é um dilema, isso quando as palavras e frases têm 

pouco ou nenhum significado para quem a ler. Entretanto ler é uma poderosa forma de 

aprender significados. Para sair deste círculo vicioso dever-se-ia adquirir significado antes 

de ler o texto. Mas como se adquire significado um texto com pouco ou nenhum 
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significado para o leitor? Este é o problema colocado por Novak e Gowin (1984, p. 43), 

que tem como solução os MCs.  

Os autores recomendam que seja criado um MC com seis ou oito conceitos e 

proposições, o que dá uma visão geral do mapa da estrada, ajudando quebrar à falta de 

significado e, consequentemente, o ciclo vicioso citado. Os autores propõem um 

dispositivo prático para a criação de um MC: recortar alguns pedaços de papel em forma 

de retângulo, de modo que se possa escrever todos os conceitos e proposições sugeridos8. 

Obviamente isto se torna inviável para todos os parágrafos ou páginas de um livro, 

salientam os autores. Claro que a idéia de um esboço numa folha de papel não estaria 

descartada. Os 10 a 15 minutos gastos na construção do mapa, pode ser revertido em uma 

economia de tempo, sobretudo quando o estudante precisar voltar aquele trecho do texto; 

basta que veja o mapa correspondente. Além disso, erros conceituais podem ser corrigidos 

ou até evitados com essa técnica. Às vezes o grande obstáculo para extrair significado de 

um texto é que se pensa que já o conhece, o que nem sempre é verdade ou 

significativamente verdadeiro, sendo uma variação do significado que se conhece. Novak e 

Gowin defendem que o estudante acredita que o texto impresso já lhe é familiar, mas uma 

avaliação crítica deste, processo que naturalmente acontece ao se construir um MC, fará 

com que mude sua opinião (NOVAK & GOWIN, 1984, p.  44).  

Viu-se então que, ao partir de uma necessidade de significado para um texto, surge 

a técnica de criação de MCs para extrair significados dos livros texto. Na prática, este 

processo pode se dá de três formas: (1) recortando retângulos de papel em quantidade 

suficiente para se escrever todos os conceitos e proposições necessários para a construção 

de um mapa; (2) utilizando um programa de computador próprio para este fim, por 

exemplo, o CMapTools; (3) fazendo um esquema em uma folha de papel em branco.  

Esta prática solucionará os seguintes problemas do autor do mapa: (1) erros 

conceituais; (2) erro de entendimento; (3) desperdício de tempo na releitura de um trecho 

chave de um livro-texto. 

Na presente seção, viu-se como os MCs auxiliam a extrair significado em livros-

texto. Imaginem se em lugar disso, se necessitassem extrair significados em um situação 

empírica como laboratórios, estúdios ou estúdios de campo, nos quis, além de algum 

material escrito, parte do significado estivesse em tais situações. Na próxima seção, far-se-

                                                 
8 Caso tenha fácil acesso a um computador com um programa próprio para construção de MCs, como o 
CMapTools, consideramos mais viável, em caso contrário, a técnica dos retângulos de papel nos parece uma 
boa opção. 
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á um breve estudo de como os MCs são úteis em situação nas quais os aprendizes 

necessitam retirar significados dos diversos objetos e entender como estes se relacionam.  

4.2.4. Extraindo significados em laboratórios, estúdios e/ou estúdio de 

campo 
 

Freqüentemente estudantes entram em laboratórios, estúdios ou participa de 

excursões em que se supõe que ele sabe o que vai ver ou fazer; e essa confusão é maior 

quando o estudante não sabe como relacionar os objetos ou eventos observados, ou que 

relações significativas pode fazer entre os conceitos subjacentes envolvidos (NOVAK & 

GOWIN, 1984, p. 47) . Como resultado, complementam os autores, os estudantes fazem 

registros cegamente do que foi observado, manipula aparatos ou faz construções com 

propostas pobres e conseqüências pouco enriquecedoras para o seu entendimento do 

relacionamento entre o que foi observado ou manipulado. Os MCs podem ser usados para 

ajudar os estudantes a identificar os conceitos e relacionamentos-chave, o que 

conseqüentemente o ajudará a interpretar os eventos ou objetos observados ou 

manipulados. 

Um argumento a favor das observações ou manipulações do mundo real material é 

que, utilizando a visão, tato, paladar, olfato e audição fazem com que se busque uma 

regularidade (i.e., conceitos) nos objetos ou eventos observados (NOVAK & GOWIN, 

1984, p. 47).  

Novak e Gowin (1984, p. 48) afirmam que empreendimentos nas mais diversas 

áreas humanas têm mais chance de sucesso se houver um maior entendimento dos 

conceitos de maior relevância para a manipulação com os objetos envolvidos. Eles citam o 

exemplo do jogador de basquetebol: aqueles de maior sucesso também têm uma melhor 

compreensão dos conceitos mais importantes, de maior relevância para a boa prática do 

jogo. Eles concluem que toda habilidade é uma ação que pode ser vista mais 

explicitamente, quando o conjunto de conceitos que levam ao significado da ação é 

identificado e mapeado. 

Este último parágrafo deixou clara a utilidade dos MCs também em atividades que 

exigem habilidades físicas  como esportes, e que o melhor entendimento dessas habilidades 

levará a um melhor desempenho do praticante.  

Finalmente, Kinigstein (1981, citado por NOVAK & GOWIN, 1984, p. 48) 

apontam que a construção de MCs antes de excursões ou trabalhos de campo, e posterior 
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discussão com o estudante, tem levado a um ganho no entendimento de conceitos 

ecológicos como resultado de uma discussão em sala de aula e experiência de campo, bem 

como uma atitude positiva em relação ao trabalho de campo. Os MCs não servem somente 

para conduzir o estudante a uma aprendizagem significativa na experiência de campo, mas 

também para aumentar a autoconfiança durante e após a experiência. 

Viu-se nesta seção, como os MCs auxiliam para um melhor entendimento de 

experiências práticas. Os estudos apontaram que um melhor entendimento dos conceitos e 

uma profunda discussão acerca das experiências antes, durante e após o evento 

experimental, proporcionam um melhor entendimento. Na próxima seção, ver-se-á como 

os MCs devem ser úteis quando se deseja extrair significados de artigos em periódicos, 

jornais e revistas. Deve-se chamar atenção que esta prática é extremamente importante 

para a nossa pesquisa, pois esta deve ocupar boa parte do tempo dos estudantes de cursos 

de pós-graduação stricto sensu.  

4.2.5. Lendo artigos em periódicos, revistas e jornais 
 

Novak e Gowin (1984, p. 49) apontam que os MCs podem ser bons “taquígrafos” 

para pegar nota de artigos em periódicos, revistas e jornais técnicos. Após uma rápida 

leitura de um artigo, continuam os autores, é relativamente fácil voltar e circular os 

conceitos chave ou proposições e então construir um MC, representando uma ordem 

hierárquica. A construção de um MC nos permite identificar os conceitos e/ou proposições 

mais importantes e reformular de uma maneira concisa os pontos mais importantes do 

artigo. A organização hierárquica dos MCs lança o significado das idéias em uma estrutura 

de fácil acesso à essência do artigo e permite rever as informações presentes, 

complementam Novak e Gowin (1984, p. 49). 

Para que um mapa mostre clara e mais completamente o conjunto de 

relacionamentos entre os conceitos ou proposições em um artigo, conceitos ou 

proposições-chave freqüentemente são adicionados a ele (NOVAK & GOWIN, 1984, p. 

49). Uma das razões de se ter aborrecimentos lendo artigos curtos ou papers no jornal em 

um campo pouco familiar é que alguns dos conceitos mais importantes e proposições que 

se necessita para capturar o significado da idéia central não são repetidos, em uma melhor 

posição no artigo, ou estão completamente ausentes, complementam os autores. Segundo 

os autores, uma pessoa familiarizada com o campo sentirá inconscientemente os conceitos 

ou proposições e não notará que o artigo esta conceitualmente incompleto. Poucos 
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escritores preparam artigos para serem lidos por leigos; muitos “especialistas” tendem a 

deixar sem descrição explícita de conceitos chave ou proposições que são muito familiares 

a eles, escrevendo de forma conceitualmente opaca para leitores leigos. MCs podem ser 

especialmente utilizados para preparar artigos de assuntos técnicos que pessoas leigas 

possam ler e entender. 

 

4.3. MCs e a aprendizagem colaborativa e cooperativa 
Para Cañas (2003b, p. 24), os benefícios da colaboração com o uso dos MCs têm 

sido notados em inúmeros estudos. Por exemplo, (ESIOBU e SOYIBO, 1995, citado por 

Cañas, 2003b, p. 24), a comparação de grupos que utilizam o diagrama V9 de Gowin e os 

Mapas Conceituais individualmente ou em pequenos grupos, como uma sumarização ou 

estratégia de estudo ou final de uma instrução regular de sala de aula, com um grupo de 

controle que não usa as ferramentas. Ambos os grupos de tratamento obtiveram melhores 

resultados que o grupo de controle medido através de questões de múltipla escolha, e 

mostram alguns avanços na aprendizagem cooperativa em grupo. Exames feitos por Roth e 

Roychodury (1993, citado por CAÑAS, 2003b, p. 24) usaram os MCs para testar a 

qualidade do entendimento dos estudantes. 

Cañas (2003b, p. 24) sugere que estudos indicam que a colaboração não beneficia o 

estudante. Como exemplo, o mesmo autor aponta que Chung O’Neil e Herl (1999, p. 24) 

examinaram grupos de estudantes que constroem MCs em uma rede de computadores. A 

qualidade da construção dos mapas não está relacionada com trabalhos de equipe. Em 

outro estudo, vendo a construção colaborativa de mapas, Herl, O’Neil, Chung e Schachter 

(1999, citado por CAÑAS, 2003b, p. 24) não encontraram benefícios na colaboração. 

Nesse estudo, as pesquisas mostram duas condições de construção de conhecimento. Em 

um grupo, estudantes constroem coletivamente mapas em uma rede de colaboração. No 

outro grupo, os estudantes trabalham individualmente seus mapas usando informações 

pesquisadas na Web. Ao longo de um ano, os estudantes que construíram mapas 

individualmente mostraram melhorias significativas. Enquanto que os estudantes que 

trabalharam colaborativamente não apresentaram mudanças. 

                                                 
9 Também conhecido como V de Gowin ou V Epistemológico. Idealizado por D. Bob Gowin, trata-se de um 
diagrama em forma de V, cuja finalidade é “desempacotar” um artigo científico, uma experiência de 
laboratório, um capítulo de um livro etc.  A partir de cinco questões chave como: Qual é a questão 
determinante do trabalho? Quais são os conceitos-chave? Quais são os métodos que foram utilizados para 
responder à questão-chave? Quais são os principais juízos cognitivos no trabalho? Que juízos de valor foram 
feitos no trabalho? A partir daí, constrói-se um diagrama em forma de V que servirá de guia para o 
entendimento do que está se estudando. 
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A natureza colaborativa da interação entre participantes não parece ter influências 

positivas (Chinn, O'Donnell & Jinks, 2002,; Van Boxtel, Van Der Linden e Kanselaar, 

1997, 2001, citado por CAÑAS, 2003b, p. 24). A construção colaborativa de MCs 

promoveu mais debates entre os estudantes em razão da maior interação entre eles. Embora 

os resultados não indiquem uma diferença significativa entre as duas condições, 

freqüentemente episódios colaborativos de construção de MCs são positivamente 

relacionados a melhores resultados que os efetuados individualmente. Outro benefício do 

uso colaborativo de MCs, (Baroody & Bartels (2000) e Baroody & Coslick (1998), citado 

por CAÑAS, 2003b, p. 24), é que ele promove o questionamento, discussão e debate. 

Cañas (2003b, p. 24) aponta para os resultados encontrados por Stoyanova & Kommers 

(2002, p. 24), onde o uso síncrono de MCs provoca uma mais intensa colaboração, e 

resulta em uma mais densa representação conceitual quando os MCs são distribuídos ou 

mediados em grupo. Chiu, Huang & Chang (2000, citado por CAÑAS, 2003b, p. 25) 

também vê a interação do grupo durante o uso dos MCs em uma ambiente Web. Usando 

um sistema para analisar interação, desenvolvido por Rachel Hertz-Lazarowitz 

(1990;1992) e por Noreen Webb (1989; 1995), ambos citados por Cañas (2003b, p. 25),  

pesquisas mostraram que, em particular, um tipo de alto nível de interação chamado co-

operação complexa está fortemente correlacionada com o bom desempenho dos mapas. 

Nas últimas seções, viu-se que os MCs podem constituir uma importante 

ferramenta de auxílio tanto para professores como estudantes em eventos de ensino 

aprendizagem, em todas essas situações: (1) extraindo o que o aprendiz já sabe; (2) na 

construção de uma estrada rumo à aprendizagem; (3) extraindo significados de livros texto; 

extraindo significados em laboratórios, estúdios e/ou estúdios de campo; (4) lendo artigos 

em periódicos, revistas e jornais. Os MCs têm demonstrado ser mais uma forma de 

proporcionar situações de aprendizagem potencialmente significativa. Isso quer dizer que 

os MCs possibilitam um ambiente que podem levar à aprendizagem significativa, não 

sendo entretanto garantia desta.  

Nas próximas seções, tentar-se-á discutir como os MCs podem ajudar na avaliação 

do conhecimento existente e adquirido dos estudantes. Os MCs tanto servirão para 

avaliação qualitativa quanto quantitativa. Discutirá também diversos métodos para se fazer 

tal avaliação, dentre os quais se destaca o apresentado por Novak e Gowin (1984, p. 97-

107). Outro ponto a destacar é como os MCs são utilizados para detectar mudanças 

conceituais, ao longo de um processo de ensino/aprendizagem.  
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4.4. Avaliação de aprendizagem utilizando MCs 
Segundo Cañas (2003b, p. 25) os MCs podem ser usados em processos de 

avaliações formativas ou somativas. Em avaliação formativa, pode ser pedido ao estudante 

que faça MCs em vários momentos do processo de aprendizagem, e o professor pode 

utilizar os mapas tanto para avaliar o entendimento do estudante, quanto para efetuar as 

mudanças curriculares. A avaliação somativa pode ser usada ao final de cada unidade 

instrucional, para determinar o nível de entendimento do estudante de cada unidade, e para 

nomear graus. 

Na seção 4.4.1, se verá como os MCs podem ser utilizados para mostrar mudanças 

conceituais ocorridas na estrutura cognitiva do estudante. Na seção 4.4.2, se discutirá 

diversas experiências que, a partir de MCs construídos pelo aprendiz, atribui-se pontos a 

cada elemento do mapa corretamente posicionado. Resulta daí um escore que representará 

a nota do estudante. Na seção 4.4.3, se discutirá a confiabilidade e validade dos MCs em 

diversos estudos. Trata-se de uma discussão sobre parâmetros estatísticos. Na seção 4.4.4, 

se verão os MCs como instrumento de avaliação qualitativa de aprendizagem. Aqui, os 

MCs são construídos pelos aprendizes para que daí se possa extrair o que ele sabe.  

4.4.1. O uso de MCs para a avaliação 
MCs construídos como uma forma de avaliação continuada de conhecimento dentro 

de um curso, ou através de uma disciplina, pode ser útil para mostrar a mudança ocorrida 

na estrutura cognitiva do estudante e a complexidade da estrutura de conhecimento 

desenvolvida pelo mesmo, integrando novos conhecimentos ao já existente. Cañas (2003b, 

p. 26) cita o exemplo de Wallace & Mintzes (1990), que descrevem o uso de MCs como 

uma forma de demonstrar mudanças conceituais. Após as instruções, todos os participantes 

fizeram um pós-teste, que continha o mesmo teste objetivo como um pré-teste e a 

construção de MCs baseado em zonas de vidas marinhas. Os resultados indicaram que o 

grupo experimental mostrou pequeno aumento de que após instrução do teste objetivo. 

 

4.4.2. Método de medida de escore de MCs 
Um método tradicional de medida de escores de MCs proposto por Novak e Gowin 

(1984, p. 97-107), é baseado em componentes e estruturas dos MCs. Nesse sistema, 

atribuem-se pontos para cada proposição válida, níveis de hierarquia (5 pontos para cada 

nível), número de sub-nível (1 ponto para cada sub-nível), relacionamentos (1 ponto para 

cada relacionamento válido), exemplo específico (1 ponto para cada). O número de níveis 
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hierárquicos indica o grau de subsunção, o número de sub-níveis indica a diferenciação 

progressiva e o número de relacionamentos indica o grau de integralização do 

conhecimento. Esta técnica de escore consome muito tempo, mas dá uma boa idéia de 

como está a estrutura cognitiva do criador do mapa a cerca do tema em estudo. Existem 

outras técnicas de medida de escore de mapas conceituais que podem ser vistas como 

extensão da proposta de Novak e Gowin (CAÑAS, 2003b, p. 26). 

Uma possível deficiência do método apresentado é a tendência do estudante a 

incluir relacionamentos, conceitos e exemplos pouco significativos com o intuito de 

aumentar seu escore. Podendo inclusive desviar sua atenção para o principal objetivo da 

construção dos MCs que é externar o que ele conhece de mais importante sobre o domínio 

de conhecimento estudado e não qualquer coisa sobre o assunto. 

Ruiz-Primo & Shavelson (1996, citado por CAÑAS, 2003b, p. 26) descreve um 

método que se propõe a comparar os mapas do estudante com os do especialista. Uma para 

esse deve ser definida, que vai desde a comparação de proposições à comparação de 

estruturas holísticas.  Cañas (2003b, p. 26) aponta que técnicas computacionais para medir 

escore também podem ser utilizadas para comparar MCs, e essa possibilidade foi 

explorada por CRESST e outros autores (CHUNG, HERL, KLEIN, O’NEIL & 

SCHACHTER, 1997; HERL, O’NEIL, CHUNG, DENNIS & LEE, 1997; O’NEIL & 

KLEIN, 1997, citado por CAÑAS, 2003b, p. 26).  Essas formas automatizadas de medir 

escore são baseadas em um conjunto limitado de proposições encontradas nos conceitos e 

nas frases de ligação. As comparações holísticas são mais difíceis de automatizar, esta 

freqüentemente exige um julgamento humano. 

O método que compara os dos estudantes com os de um especialista, a nosso ver, 

desestimula o estudante à criatividade, pois, sabendo que seu mapa terá que se assemelhar 

ao do especialista tentará, imaginar o que o especialista acha sobre o assunto, além de 

passar o seu entendimento acerca do assunto estudado.  Não havendo essa preocupação, 

em saber o que o especialista pensa, o estudante ficaria mais livre para ousar. 

Quanto ao método holístico acredita-se ser bastante subjetivo e, como tal, cada 

especialista que avaliar o mapa pode atribuir um escore diferente. Isso porque, este irá 

valorar mais ou menos aspectos do domínio de conhecimento que sejam de sua 

preferência. 

Alguns pesquisadores têm feito combinação dos métodos baseados em 

componentes e o método baseado em mapa de critério para comparação (por exemplo, de 

um especialista). Um exemplo dessa pesquisa é o uso tradicional da medição de escore 
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baseado em componentes, combinado com o mapa de critérios para comparação, dando 

pesos às proposições consideradas críticas pelos especialistas.  Rye & Ruba (2002, citado 

por CAÑAS, 2003b, p. 26) relata o uso de um sistema de medida de escore baseado em 

componentes, mas usando um mapa de especialistas para atribuir peso às proposições nos 

MCs dos estudantes. 

Cañas (2003b, p. 27) aponta para dois principais métodos que fazem uso dos MCs 

para medida de escores. O primeiro é o método tradicional idealizado por Novak e Gowin 

(1984, citado por CAÑAS, 2003b, p. 27) que consome muito tempo e necessita de 

intervenção de um especialista, para julgar e validar a importância dos componentes dos 

MCs, ou na construção de um mapa de critérios. O segundo está relacionado às 

propriedades psicométricas dos MCs como uma ferramenta de avaliação, e a confiabilidade 

e validade das medidas de escores através de MCs. Este assunto será discutido na próxima 

seção. 

O primeiro pode ser abordado de duas maneiras: o desenvolvimento de medidas de 

escores através de sistemas informatizados e a técnica simples de medida dos escores dos 

mapas (e.g., CHUNG, HERL, KLEIN, O’NEIL & SCHACHTER, 1997; HERL et al., 

1997; O’NEIL et al., 1997; LUCKIE, 2001, citado por CAÑAS, 2003b, p. 27). Um 

exemplo de esquema simples de medida dos escores através dos MCs é o proposto por 

Shaka & Bitner (1996, citado por CAÑAS, 2003b, p. 27), que usa o esquema proposto por 

Novak e Gowin (1984, citado por CAÑAS, 2003b, p. 27) como ponto de partida, mas 

propõe uma análise simplificada das características dos mapas. Nesta pesquisa, várias 

propriedades dos mapas  são levantadas incluindo proposições, ramificação10, hierarquias, 

exemplos, relacionamentos entre outras, fazem uma avaliação de 0 a 4 como um todo, em 

lugar de pontuar suas características individuais. Esse tipo de simplificação é típico de 

avaliações através de MCs. Uma alternativa é a proposta por Kinchin, Hay e Adams (2000, 

citado por CAÑAS, 2003b, p. 27), em que é feita uma análise da estrutura geral do mapa, 

sem levar em conta os detalhes das proposições, conceitos e relacionamentos. 

 

 

 

 

                                                 
10 Ramificação para Tavares (2005, p. 2) é o resultado do processo de diferenciação progressiva, previsto por 
Ausubel, que se parte de um conceito mais geral , se desdobrando em conceitos mais específicos, podendo 
chegar a exemplos. 



 77

4.4.3. Confiabilidade e validade de MCs para avaliação 
Segundo CAÑAS (2003b, p. 27), quando se fala de confiabilidade e validade dos 

MCs como ferramenta de avaliação depende muito da finalidade dos mapas e do sistema 

de medidas de escore utilizado (Ruiz-Primo & Shavelson,1996, citado por CAÑAS, 2003b, 

p. 27). Tradicionalmente, a confiabilidade está relacionada com a medida da aprendizagem 

e não com a consistência da mesma no decurso do tempo, visto que o conhecimento muda 

com o passar do tempo. De preferência, o foco deveria ser concordância entre 

observadores11 (desde que as pessoas avaliadas aceitem), e com a confiabilidade interna da 

medida. Por exemplo, Liu & Hinchey (1996, citado por CAÑAS, 2003b, p. 27) encontrou 

uma taxa de correlação relativamente baixa entre os diferentes componentes de escores no 

sistema de medida de escores de Novak e Gowin (1984, citado por CAÑAS, 2003b, p. 27). 

Entretanto, os componentes de escore de proposições, nível de hierarquia, relacionamentos 

e exemplo podem ser atualmente medidos por diferentes aspectos da estrutura e 

organização do conhecimento. Uma variedade de conclusões foi tirada em relação à 

confiabilidade das medidas, inclusive que elas são razoavelmente (Shavelson & Ruiz-

Primo, 2000; West et al., 2000, citado por CAÑAS, 2003b, p. 27) melhores para medida de 

escore de proposições do que para estruturais (Shavelson & Ruiz-Primo,2000; Herl et al., 

1999, citado por CAÑAS,  2003b, p. 27), e melhor quando os avaliadores se tornam mais 

experientes (West et al. 2000, citado por CAÑAS, 2003b, p. 27). 

Quanto à validade foi inicialmente focalizada a validade simultânea e a construção 

da validade. Os MCs têm validade, pois eles representam diretamente os componentes da 

aprendizagem significativa de Ausubel: subsunçores, diferenciação progressiva e 

integralização do conhecimento (Markham & Mintzes, 1994; West et al., 2000, citado por 

CAÑAS, 2003b, p. 28). 

A construção da validade é um assunto divergente, em que trata da correlação dos 

MCs com outras medidas de aprendizagem significativa. Estudos sugerem que MCs 

medem diferentes aspectos do conhecimento utilizando técnicas de avaliação tradicional 

que não medem aprendizagem significativa; não é surpresa o fato de que encontra-se 

moderada a baixa a correlação com alguns outros tipos de avaliação (Novak, Gowin & 

Johansen, 1983, citado por CAÑAS, 2003b, p. 28). Shavelson & Ruiz-Primo (2000, citado 

                                                 
11 Interrater reliability – termo utilizado em estatística para indicar concordância entre dados coletados por 
diferentes observadores sobre o mesmo fenômeno. Quando se diz que este índice é de 95% significa dizer 
que houve uma coincidência dos dados neste percentual.  
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por CAÑAS, 2003b, p. 28) sugerem que os escores dos MCs estão moderadamente 

correlacionados com a avaliação tradicional (em média r=0.50), o que demonstra que as 

formas de  avaliação utilizando MCs se aproximam, às avaliações tradicionais, mas não 

são idênticas. West et al. (2000, citado por CAÑAS, 2003b, p. 28) também sugere que a 

correlação dos escores dos MCs com exames padronizados para estudantes de medicina é 

moderadamente alta, chegando a uma correlação alta quando se utilizam componentes de 

mapas como exemplos específicos. 

Na próxima seção, se discutirá o uso de MCs que os estudantes construirão durante 

processos de ensino/aprendizagem. Os MCs são utilizados como ferramentas de avaliação 

qualitativa, evidenciando as mudanças conceituais dos estudante acerca do domínio de 

conhecimento em estudo. 

4.4.4. Os MCs como instrumento de avaliação qualitativa de 

aprendizagem 
Diferente das seções anteriores que falam sobre avaliação quantitativa, nesta se 

discutirá de uma forma prática e com exemplos, os MCs como instrumento integrante de 

um processo de avaliação qualitativa. Não se pretende com isso esgotar o assunto de 

avaliação que se sabe envolver muitos outros aspectos além do cognitivo, se pretende aqui, 

tanto mostrar mais uma aplicação dos MCs, quanto comparar duas abordagens para o 

mesmo tema, utilizando a mesma ferramenta. 

Para Moreira (1987, p. 45), o uso aqui dos MCs visa obter informações acerca da 

estrutura cognitiva que o aluno possui para um dado conhecimento. Para isso, será 

solicitado ao aluno construir o seu mapa ou ainda este ser obtido indiretamente através de 

perguntas e resposta, seja em forma de entrevista ou em forma de  questionário. A idéia 

aqui é fazer uma avaliação do aluno em relação aos conceitos, ou seja, como ele estrutura, 

hierarquiza, diferencia, cria relações de um determinado domínio de conhecimento. 

Baseado na afirmação de Ausubel (2000, p. 71-72) de que o que o aluno sabe é o 

fator isolado que impacta na aprendizagem, é imperativo que se avalie o que o aluno sabe 

acerca desse conhecimento12. Segundo Novak e Gowin (1984), é nesse contexto que os 

MCs se tornam uma ferramenta muito útil, como uma forma de externalizar o 

conhecimento, tanto para o professor quanto para o próprio aluno. Não se terá aqui uma 

representação precisa do conhecimento do aluno, mas com certeza se estará muito 

próximos disso. 

                                                 
12 Isto é possível através de pré-testes. 
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Para Moreira (1987, p. 46), os MCs serão utilizados não somente para mensurar o 

conhecimento prévio do aluno, ou seja, antes da instrução, mas também para observar e 

analisar as mudanças conceituais destes, isto é, os MCs serão também aplicados durante o 

processo instrucional.  

Nos próximos parágrafos se analisará, em detalhes, uma pesquisa feita por Moreira 

(1977, citado por Moreira, 1987, p. 46-49), que consiste basicamente em analisar os MCs 

construídos por alunos de engenharia, em um curso de Eletricidade e Magnetismo, com a 

finalidade de obter informações acerca das mudanças das estruturas cognitivas dos alunos 

ao longo do curso. 

As Figuras 4.1 e 4.2 ilustram um estudo feito por Moreira (1977, citado por 

Moreira, 1987, p. 46), no qual o mesmo conteúdo foi apresentado por enfoques diferentes, 

o primeiro baseado na teoria de Ausubel, que enfatiza a diferenciação progressiva e a 

reconciliação integrativa, e o segundo, tradicional, conforme encontra-se em livros-texto, a 

diversos grupos de estudantes. A Figura 4.1 apresenta mapas criados por um aluno que 

estudou o conteúdo de Eletromagnetismo sob uma abordagem ausubeliana, ao passo que a 

Figura 4.2 mostra mapas de um aluno que estudou segundo a abordagem convencional. O 

autor afirma que ambas as figuras são representativas dos seus respectivos grupos.  
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Figura 4.1 – Mapas conceituais produzidos por um aluno que estudou o conteúdo de 

Eletromagnetismo à luz da teoria ausubeliana, os números 1,2 e 3 representam antes, durante e após a 

instrução. 

 

Fonte: (MOREIRA, 1977, 1979, 1983, citado por  MOREIRA, 1987, p. 47)  
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Comparando as figuras 4.1 e 4.2 pode-se observar uma tendência a hierarquização 

vertical da figura 4.1, ou seja, os conceitos mais gerais estão no topo e os mais específicos 

na base dos mapas, simplesmente pelo fato de que parte do material instrucional 

apresentado ao aluno continha mapas que sugeriam uma hierarquia semelhante. Essa 

diferença não implica necessariamente que os mapas da Figura 4.1 são melhor que os 

apresentados na figura 4.2, e sim influência da forma como o material instrucional foi 

apresentado (MOREIRA, 1987, p. 48). Essa idéia é corroborada com o fato de que, 

observado o mapa 3 de ambas as figuras, se percebe praticamente uma inversão em relação 

à posição dos conceitos, ou seja, na Figura 4.1 os conceitos de Campo Eletromagnético e 

Força Eletromagnética; ao passo que na Figura 4.2 esses mesmos conceitos estão 

posicionados quase que no final do mapa. O que mais uma vez não implica que um aluno 

está certo e outro errado, contudo, essa diferença pode indicar que os alunos têm diferentes 

formas de organizar o conhecimento em suas estruturas cognitivas. É exatamente esse 

aspecto que se busca nesse tipo de avaliação (MOREIRA, 1983, citado por MOREIRA, 

1987, p. 49).  

Um segundo estudo está representado nas figuras 4.3, 4.4 e 4.5 (AHUMADA, 

1983; MOREIRA E AHUMADA, 1983, citado por MOREIRA, 1987, p. 50), onde foram 

utilizados os MCs como forma de avaliação em um curso de Física Geral. Neste caso, foi 

solicitado aos alunos que construíssem mapas aproximadamente no começo, durante e ao 

final do curso, ao longo do qual também eram feitas entrevistas com os alunos. As figuras 

4.3, 4.4 e 4.5 são mapas construídos do mesmo aluno, nos quais pode-se observar uma 

organização vertical que coincide com a apresentada no livro-texto adotado (Halliday & 

Resnick, 1973). Moreira (1987, p. 50) aponta que os três mapas possuem a mesma 

estrutura, diferenciados apenas pela quantidade de conceitos, o que pode indicar a forte 

influência do material apresentado sobre a estrutura cognitiva do aluno. 

  Essa última afirmação pode estar equivocada, pois o aluno, ao tentar traçar o 

mapa, pode tê-lo feito com o auxilio do livro-texto13, portanto o mapa refletirá apenas que 

o aluno reproduziu a organização do texto consultado, e não da sua estrutura cognitiva. 

 

                                                 
13 O texto não faz nenhuma menção ao fato de que o aluno não teve acesso ao livro texto no momento da 
construção dos mapas  
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Figura 4.2 – Mapas conceituais produzidos por um aluno que estudou o conteúdo de 

Eletromagnetismo sob uma abordagem convencional. Os números 1,2 e 3 representam antes, durante e após a 

instrução. 

 

Fonte: (MOREIRA, 1977, 1979, 1983, citado por  MOREIRA, 1987, p. 49)  
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Figura 4.3 – Primeiro mapa traçado pelo estudante no 8 após a unidade 7 

 

Fonte: (AHUMADA, 1983, citado por MOREIRA, 1987, p. 51). 
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Figura 4.4 – Segundo mapa traçado pelo estudante no. 8 após a unidade 10. 

 
 

 Fonte: (AHUMADA, 1983, citado por MOREIRA, 1987, p. 52). 
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Figura 4.5 – Terceiro mapa traçado pelo estudante no. 8 após a unidade 20. 

 

 Fonte: (AHUMADA, 1983, citado por MOREIRA, 1987, p. 53) 
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Viram-se nesta seção dois exemplos estudo de conteúdo à luz da teoria de Ausubel, 

bem como uma abordagem convencional conforme os livros textos convencionais de 

física. No primeiro se viu mapas construídos por dois alunos, o primeiro teve uma 

abordagem ausubeliana, enquanto que o segundo foi instruído segundo uma abordagem 

convencional. Ambos os exemplos mostram que a construção dos MCs é fortemente 

influenciada pela ordem de exposição da matéria. Acredita-se que para se obter evidências 

de aprendizagem significativa, ter-se-ia que usar outros recursos além dos MCs, como por 

exemplo solicitar do aluno elaboração de proposições significativas, as quais por sua vez, 

podem indicar aprendizagem significativa proposicional. 

   

4.5. Uso de MCs para a organização e apresentação de informações 
Nesta seção se revisará o uso de MCs e organizadores prévios, como auxílio para 

ministrar cursos e construção de currículos e como auxílio para suporte navegacional em 

hipertextos. Essas aplicações não são completamente independentes de aplicações como 

ferramentas de ensino e aprendizagem, como em muitos casos os mapas são utilizados em 

sala de aula como organizadores prévios para palestras. 

 

4.5.1. MCs com organizadores prévios 
Ausubel (2000), Novak e GOWIN (1984) defendem o uso de organizadores prévios 

para promover a aprendizagem significativa. Os organizadores prévios dão uma visão 

global do material que será apresentado. Ausubel sugere que os organizadores prévios 

promovem a aprendizagem significativa porque: 

• Prepara o aprendiz para considerar a preexistência de conceitos superiores 

que estão prontos na estrutura cognitiva do estudante; 

• Promove um contexto de um conceito mais geral em que o estudante pode 

incorporar o processo de diferenciação progressiva. 

Teoricamente, organizadores prévios são efetivos se eles puderem explicitar as 

relações entre conceitos instruídos que o aprendiz já sabe, construindo assim uma estrutura 

para integralizar novos conceitos. 

Um MC pode ser utilizado como um organizador prévio (NOVAK & GOWIN, 

1984; NOVAK, 1981). MCs como organizadores prévios podem ser construídos por 

professores ou por especialistas. Os MCs como organizadores prévios podem ser utilizados 

de várias maneiras com os parte de uma experiência em sala de aula. Ele pode ser 
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apresentado como uma introdução de um capítulo ou outra unidade instrucional, ou usado 

como guia para palestras que serão proferidas em sala de aula. Eles podem ser utilizados 

para dar uma visão geral de um software multimídia, ligando o material instrucional 

associado a diferentes tópicos. Eles podem também ser usados para palestras gerais, neste 

caso como organizadores posteriores do material que foi apresentado. Lambiotte, 

Dansereau, Cross & Reynolds (1989, citado por CAÑAS, 2003b, p. 30) sugerem que 

“mapas de conhecimento” estão fortemente associados aos MCs, permitindo o uso de um 

organizador prévio para palestras e que os estudantes podem beneficiar-se da assistência de 

um instrutor para a interpretação do mapa. 

Coffey & Cañas (2003, citado por CAÑAS, 2003b, p. 30) descreve um protótipo, 

Learning Environment Organizer – LEO (Organizador de Ambiente de Aprendizagem), 

que pode ser usado para construir as representações gráficas de um curso mediado por 

computador. LEO estará integrado ao conjunto de ferramentas do CmapTools (CAÑAS, 

HILL, CARFF & SURI, 2003, citado por CAÑAS, 2003b, p. 25). Um organizador pode 

ser utilizado para representar o tópico em um curso, a seqüência em ter-se de pré-requisitos 

relacionados, explanações adicionais relacionadas ao material, e ligar a recursos 

instrucionais pertinentes. Um organizador é composto de um foco e uma visão de contexto, 

podendo mostrar ou esconder partes individuais. Usando o LEO, projetistas instrucionais 

podem especificar qualquer critério de complemento para os tópicos. Para os projetistas 

dos cursos, o LEO serve com uma ferramenta de metacognição, promovendo reflexões 

acerca do projeto do curso. O organizador é usado por estudantes para identificar e acessar 

conteúdo instrucional que pode ser relevante para suas necessidades naquele momento. 

Planeja-se utilizar o LEO em cursos presenciais, cursos híbridos e cursos a distância. 

 Para exemplificar suponha-se que se desejasse instruir alguns alunos nos conceitos 

introdutórios de campo e força elétricos, e que estes não tivessem noção alguma sobre isso 

e eletromagnetismo. Para esta situação, a noção de campos e forças eletromagnéticos 

funcionariam como organizadores prévios, por dois motivos: (1) estes conceitos são mais 

inclusivos que os de campo e força elétricos; (2) como os alunos não continham os 

conceitos de força e campo eletromagnético em sua estrutura cognitiva, isto coincide com a 

definição de organizador prévio. 

 

 

 

 



 88

4.5.2. MCs para produção de cursos ou currículos 
Novak (1998, citado por CAÑAS, 2003b, p. 30) sugere que o uso de MCs para 

elaboração de currículo ou auxílio na construção de tópicos específicos, tornando o 

conteúdo “conceitualmente transparente” para o estudante. O autor diz que, quando um 

MCs é construído para um curso ou currículo, ele é desejável para sua organização. Isso 

envolve a criação de um global – macro-mapa – que mostra os tópicos principais e seus 

relacionamentos, e mais detalhado – micro mapas – que mostra detalhes específicos para 

uma porção particular do material instrucional. MCs organizados dessa maneira evitam 

algumas dificuldades encontradas associadas com a construção de grandes mapas de 

especialistas, ou mapas que tentam abranger um grande número de questões, foco ou 

tópicos. 

Um exemplo de um organizador prévio em nível de graduação foi implementado 

por Arguea & Cañas (1998, citado por CAÑAS, 2003b, p. 30), em que foi desenvolvido 

um conjunto de MCs associados a recursos que são utilizados em sala de aula através de 

métodos quantitativos na área de negócios. Os MCs detalham o uso de aplicações 

estatísticas em nível de graduação. Os estudantes os utilizam como suplemento às 

instruções em sala de aula em lugar de substituí-los pelas instruções em sala de aula, bem 

como tarefas. 

Cristea & Okamoto (2001, citado por CAÑAS, 2003b, p. 32) descrevem um 

ambiente de MCs que foi projetado para suporte de curso de autoria colaborativa. 

Guimarães, Chambel e Bidarra (2000, citado por CAÑAS, 2003b, p. 32) usaram “mapas 

cognitivos” que são muito similares a Modelos Mentais, para encorajar à interatividade, 

criando um produtor de hipermídia. Edmondson & Smith (1996, citado por CAÑAS, 

2003b, p. 32) relatam o uso de MCs em um curso de oito semanas em que o instrutor 

utilizou como organizador prévio na sala de aula e para ilustrar relações entre idéias. Deley 

(1996, citado por CAÑAS, 2003b, p. 32) descreve o uso de MCs em cursos individuais, 

como uma forma de mudança curricular do curso de enfermagem. MCs foram criados para 

criação de material de cursos, e para entrevistar estudantes e instrutores. 

A organização semi-hierarquica de mapas pode ser utilizada para determinar a 

seqüência do material; quanto mais alto o nível, mais provável ocorrer a aprendizagem 

significativa. Edmondson (1994; 1995, citado por CAÑAS, 2003b, p. 32) relata o uso de 

MCs para descrever a estrutura de um curso em um currículo interdisciplinar de medicina 

veterinária. MCs foram usados em alguns níveis, inclusive currículo: curso fundamental, 
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palestras, laboratórios e estudos individuais. O re-trabalho nos currículos das faculdades 

re-conceitualiza o assunto de forma que evite redundâncias nos vários campos. Os MCs 

foram utilizados de modo que desenvolveu representações de um currículo veterinário 

inteiro, cursos foram planejados dentro do currículo e exercícios foram elaborados dentro 

dos cursos. O processo de desenvolvimento do currículo teve a colaboração da faculdade e 

dos estudantes. Inicialmente as metas e temas amplos foram desenvolvidos pela faculdade 

inteira. 

Para Moreira (1987, p. 63), os MCs com a finalidade de análise e planejamento 

curricular devem ser construídos com o auxílio de um método denominado V 

Epistemológico de Gowin (1981, citado por MOREIRA, 1987, p. 63). Este consiste em 

analisar a estrutura de conhecimento de uma dada área, com o objetivo de tornar as partes 

deste conhecimento mais evidentes ou claras, viabilizando reorganizá-las 

significativamente. O V é um método utilizado para apontar e relacionar os elementos 

constituintes de uma dada estrutura de conhecimento. Além de tornar claros os eventos ou 

objetos em estudo, ele mostra a estrutura conceitual de seu lado esquerdo e estrutura 

metodológica do lado direito (MOREIRA, 1987, p. 64). 

A Figura 4.7 é uma representação esquemática do V epistemológico. Filosofia, 

teoria, questão básica, filosofia, teoria, leis e conceitos, são os elementos constitutivos da 

estrutura conceitual do diagrama. Já valores, conclusões (ou resultados), dados, fatos etc. 

(palavras em maiúsculo do lado direito), formam os elementos constitutivos da estrutura 

metodológica. As demais frases ou palavras (em minúsculo) servem para dar sentido às 

linhas de ligações entre os elementos, mostrando seus relacionamentos. 

A construção de MCs é uma técnica de análise que pode ser utilizada como uma 

forma de ilustrar a estrutura conceitual (lado esquerdo) de um domínio de conhecimento 

(MOREIRA, 1987, p. 64). 

Segundo Moreira (1987, p. 64), a questão central, bem como as conclusões de um 

domínio de conhecimento, são bastante úteis para identificar os conceitos, sobretudo os 

principais. Uma vez identificados os conceitos, parte-se para a construção dos mapas, onde 

se pode seguir qualquer um dos conjuntos de passos descritos em seções anteriores de 

como construir um mapa conceitual. 
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Figura 4.7 – O V Epistemológico. Elementos de sua estrutura constitutiva. 

 

Fonte: (MOREIRA, 1987, p. 65). 

 

Uma outra forma de utilizar o V epistemológico é através das questões (NOVAK & 

GOWIN, 1984, 55-74; NOVAK, 1981, p. 117; FARIA, 1995, p. 31-42), que se tomará 

conforme este último: 

1. Em torno de qual questão, as proposições de conhecimentos contidas na 

fonte estão organizadas? Qual o foco da investigação ou discussão?  

2. Quais as proposições de conhecimento relacionadas à questão central? 

Como podem ser organizadas em categorias ou configurações de estrutura de 

conhecimentos em hierarquia?  
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3. Qual a metodologia de investigação foi utilizada para a aquisição das 

proposições de conhecimentos? Que recursos foram utilizados para o aquisição, 

análise de dados, organização, e as diretrizes que os guia? 

4. Quais os acontecimentos, objetos e/ou instrumentais foram utilizados 

para a aquisição dos dados da fonte de informação? 

Para ilustrar, a figura 4.8 mostra o uso do V epistemológico. Tome-se um exemplo 

em que se deseja descobrir “O que acontece com a temperatura do gelo da água quando se 

adiciona calor?” (NOVAK & GOWIN, 1984, p. 63).   

 

Figura 4.8 - Diagrama V Epistemológico, exemplo do uso da ferramenta e suas partes 

integrantes. 

 

Fonte: (NOVAK & GOWIN, 1984, p. 63). 

 

O diagrama V da figura 4.8 deve ser complementado com a apresentação de um 

MC com os conceitos apresentados à esquerda, enquanto que o restante do diagrama dará 

uma visão geral, enfocando aspectos mais importantes, baseando-se na questão foco.  

Observa-se que esta ferramenta nos parece ser bastante adequada para ser utilizada 

para acompanhamento e análise de uma questão de pesquisa; sobretudo quando utilizada 

CONCEITUAL METODOLÓGICO
QUESTÃO FOCO: 

O que acontece com a 
temperatura do gelo da 

água quando 
adicionamos 

calor?CONCEITOS: 
gelo 
água 
calor 
termômetro 
bulbo do termômetro 
 

Asserções de conhecimento: 
1.gelo derrete quando a água está 
fria 
2. água aquece lentamente 
3. água ferve cerca de 99ºC 
4. temperatura da água não muda 
enquanto a água está fervendo 

Evento: 
Aquecimento do 

gelo da água 
Registros: a temperatura da água sobe 
em torno de 0o C a 99oC. O gelo 
desaparece, bolhas começam a se formar; 
muitas bolhas forma no fundo do beaker e 
sobem (borbulhando). 

Transformações:  
Temperatura  Observação 
Próximo 0o C temperatura cerca de 0o C 
  sobe lentamente se não agitar 
Próximo 0o C gelo desaparece 
Subindo  temperatura sobe lentamente, 
  bolhas de gás aparecem, água 

continua borbulhando 
ativamente 

Etc.
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juntamente com os Mapas Conceituais, deve dar ao pesquisador uma visão completa, em 

uma linguagem condensada, servindo de ferramenta de acompanhamento do 

desenvolvimento da pesquisa. Os detalhes dessas sugestões abordar-se-ão em trabalhos 

futuros.   

 

4.6.  Um exemplo planejamento de instrução utilizando MCs  
Ver-se-á agora um exemplo de planejamento de material instrucional para um curso 

de Eletricidade e Magnetismo, à luz da teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel, 

utilizando os MCs como uma das principais ferramentas de planejamento. Este exemplo 

foi extraído do Moreira (2001, p. 53-57). 

Moreira (2001, p. 53) afirma que, normalmente, a organização seqüencial de um 

curso de introdução de Eletricidade e Magnetismo é linear: Carga Elétrica  Força 

Elétrica  Campo Elétrico  Potencial Elétrico  Corrente Elétrica  Força Magnética 

 Campo Magnético  Indução Eletromagnética  Equações de Maxwell. Esta 

abordagem começa tratando de campos elétricos e magnéticos separadamente e, ao final, 

os une com os fenômenos eletromagnéticos.  

Moreira (2001, p. 53) aponta que este caso é uma antítese da teoria ausubeliana, 

pois sai do particular para o geral, quando Ausubel recomenda o oposto: idéias, conceitos 

mais gerais devem aparecer no início, servindo de âncora  para os conceitos mais 

específicos que serão apresentados no final do processo. A figura 4.9 mostra um esquema 

que servirá para orientar na produção do conteúdo seqüencial do material instrucional 

pertinente. 
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Figura 4.9 - Esquema da organização seqüencial do conteúdo em Eletricidade e Magnetismo à luz 

da Teoria de Ausubel. 

 

 Fonte: (MOREIRA, 2001, p. 55).  

Equações do Campo 
Eletromagnético 

Campos Elétricos e 
Magnéticos Estáticos 

Cálculo de forças e 
campos elétricos 

Cálculo de forças e  
campos magnéticos 

Potencial

Forças e Campos Física e conceitos Matemática para

Propriedades elétricas 
e magnéticas da matéria 

Corrente elétrica 
e circuitos 

Circuitos 
magnéticos 

Campos elétricos e 
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O material instrucional deve começar dando uma visão geral da Física, sua 

natureza, evolução dos aspectos clássicos e modernos da mesma (MOREIRA, 2001, p. 54). 

O autor afirma que, ao final da primeira unidade, esta deve ser finalizada com a construção 

de um MC, no qual enfatizará os principais conceitos, bem como contextualização do 

eletromagnetismo dentro da Física. A unidade seguinte tratará apenas de dois conceitos, 

mas de uso em várias disciplinas da Física: Força e Campo. Neste ponto, se mostrará os 

diversos tipos de força: gravitacional, eletromagnética, nuclear forte e nuclear fraca. Será 

evidenciada também a relação entre forças e campos.  

Seguindo o princípio da diferenciação progressiva, Moreira (2001, p. 53) aponta no 

sentido de trabalhar conceitos mais específicos que, na unidade anterior, neste ponto verá 

interações eletromagnéticas, enfatizando força e campo eletromagnéticos (veja figura 

4.10). Apesar de esta unidade ser uma especificidade da anterior, Moreira (2001, p. 53) 

chama atenção para o fato de que é uma visão geral do eletromagnetismo, segundo o autor, 

um organizador prévio para todo o curso. Nesta mesma unidade, se devem introduzir todos 

os conceitos eletromagnéticos básicos - uma visão geral e qualitativa - inclusive as 

Equações de Maxwell, alerta o autor. Esta unidade deve ser finalizada com um MC que dá 

uma visão de todo o Eletromagnetismo, mostrando apenas os conceitos básicos, mais 

gerais, não esquecendo de relacioná-los às Equações de Maxwell.  

Moreira (2001, p. 55) aponta que, no intuito de promover a diferenciação 

progressiva, devem-se utilizar as equações na sua forma integral. Recomenda-se também 

nesta unidade uma revisão do conteúdo de matemática necessário para a resolução das 

equações. O processo continua com conceitos cada vez mais específicos, tomando-se o 

cuidado para, sempre que possível, tratar os fenômenos elétricos e magnéticos juntos, 

enfatizando as analogias e alertando para as diferenças.  
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Figura 4.10 – Mapa conceitual para força. 

 

Fonte: (MOREIRA, 1977, citado por MOREIRA, 2001, p. 56). 
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4.6.1. Evidencias de efetividade do uso de MCs na educação 
 

Os MCs tiveram suas raízes na educação - a educação e o aprendizado 

provavelmente seja seu maior uso. Conseqüentemente, o objetivo desta seção é revisar os 

estudos que mostrem a efetividade do uso dos MCs como ferramenta de aprendizagem. 

Não se trata aqui de discutir se os MCs aumentam ou não a aprendizagem. Como qualquer 

outra ferramenta, a efetividade do uso dos MCs depende de como ele é usado e em que 

condições. Não há nenhuma dúvida de que os MCs podem aumentar a aprendizagem. Uma 

breve revisão da efetividade do uso dos MCs na educação (Horton et al., 1993, citado por 

CAÑAS, 2003b, p. 36) conclui que traz benefícios para a aprendizagem. Entretanto, os 

mesmos estudos mostram que o uso de outras intervenções alternativas educacionais tem 

demonstrado melhores resultados que os MCs, embora a maioria dos estudos tenha 

demonstrado diversos graus de resultados positivos a favor dos MCs. 

 

4.6.2. Estudos que utilizam métodos existentes de instrução  
O objetivo deste estudo feito por Esiobu & Soyibo (1995, citado por CAÑAS, 

2003b, p. 36) foi testar o efeito dos MCs e dos Diagramas “V” em diferentes formas de 

instrução, ou seja, pequenos grupos versus grandes grupos, colaborativo versus 

competitivo. O estudo foi feito na Nigéria, envolvendo estudantes de escolas secundárias. 

O tema foi ecologia e genética. O estudo também mostrou ter tido alguns benefícios gerais 

nas atividades cooperativas. Essa é uma forte evidência de que o uso de MCs na área da 

educação é efetivo. 

Schmid & Telaro (1990, citado por CAÑAS, 2003b, p. 37) buscou testar a 

efetividade do uso dos MCs na disciplina Biologia em escola secundária e foi avaliado por 

estudantes universitários. O estudo foi conduzido em Montreal, Canadá, e envolveu 

estudantes de nível 4 e 5 do sistema Canadense. O assunto era o sistema nervoso, uma 

unidade do curso de biologia. A experiência juntou o grupo de controle com o grupo 

experimental em três níveis de habilidades acadêmicas (alta, média e baixa). O resultado 

indicou que a maior utilização dos MCs era pelos estudantes de baixas habilidades e menos 

utilizadas pelos de maior habilidade, tendo os de habilidade mediana feito uma utilização 

dos MCs também intermediárias. Os autores especulam que os alunos de baixas 

habilidades, ao utilizar os MCs, aumentam o nível de organização, fazendo com que 
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deliberadamente estes estudantes tenham uma melhor aprendizagem, enquanto que os 

estudantes de altas habilidades teriam aprendido de qualquer maneira. 

A meta de um estudo feito por Bascones & Novak (1985, citado por CAÑAS, 

2003b, p. 37) foi testar o efeito da construção de MCs por estudantes para a solução de 

problema de Física. O processo pedagógico utilizado nesse estudo foi baseado na teoria de 

aprendizagem significativa de Ausubel (1998 citado por CAÑAS, 2003b). O conteúdo era 

uma disciplina obrigatória do curso de Física ministrado na Venezuela. O projeto envolvia 

dois grupos. O grupo de tratamento tinha o conteúdo ordenado de conceitos mais gerais 

para os mais específicos e tinha exercícios de rotinas que consistia em construir MCs, 

enquanto o grupo de controle tinha aulas pelo método instrucional tradicional. Os 

resultados mostram um grande efeito a favor do grupo de tratamento em todos os testes 

administrados e todos os níveis de habilidades. Os resultados desses estudos apresentam 

claramente fortes indícios dos benefícios do uso da teoria de aprendizagem de Ausubel 

(2000) no processo de ensino e algumas formas de uso dos MCs. Infelizmente, a natureza 

dessa instrução não é completamente descrita. 

 

4.6.3. Estudos em que a interação com uma educação alternativa foi 

comparada com os MCs 
Um estudo feito por Spaulding (1989, citado por CAÑAS, 2003b, p. 38) 

objetivando verificar os efeitos do uso dos MCs versus Definição de Conceitos na 

avaliação da aprendizagem em biologia e química. O resultado mostra diferenças entre 

MCs e Definição de Conceitos. Houve também diferentes efeitos em Biologia versus 

Química. A interação estatística indica que os estudantes de baixas habilidades obtiveram 

melhor desempenho com o uso dos MCs, já os alunos de altas habilidades tiveram melhor 

desempenho com a Definição de Conceitos. Em outro estudo que não encontrou nenhum 

resultado estatístico significativo, realizado por Lehman, Carter & Kahle (1985, citado por 

CAÑAS, 2003b, p. 38) foram testados os efeitos da criação de MCs (com diagrama “V”) 

versus criação de resumos feitos em avaliações em um curso de Biologia.  

Zittle (2002, citado por CAÑAS, 2003b, p. 38) fez uma análise para determinar a 

efetividade relativa em produzir transferência analógica de textos estudados, avaliando um 

MCs completo, ou preenchendo um em branco, mas estruturado como um Mapa 

Conceitual. A análise envolveu três grupos: um que estudou um texto, um segundo que 

estudou MCs e um terceiro que selecionava os conceitos para preenchimento de um MC. A 
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variável dependente foi o número de sugestões recebidas para resolver um conjunto de 

problemas. Os grupos do texto e do MC obtiveram resultados idênticos (requerendo 7.3 

versus 6.2 sugestões, respectivamente) O grupo que preenchia os MCs necessitou de, 

aproximadamente, metade das sugestões (3.4). 

Um estudo realizado por Chang, Sung & Chen (2001, citado por CAÑAS, 2003b, 

p. 38) buscou testar três diferentes usos dos MCs. O projeto envolveu quatro condições, 

um controle e três experimentais, com um pré e um pós-teste. Duas vezes por semana, 

durante quatro semanas, os estudantes liam um artigo científico e estudavam sob uma das 

quatro condições. No grupo designado por Gerador de Mapas, os estudantes construíam os 

MCs a partir apenas do artigo. No grupo designado Corretor de Mapas, os estudantes 

recebiam mapas construídos por um especialista a partir do artigo, mas contendo alguns 

erros que deveriam ser encontrados e corrigidos pelos estudantes. No grupo designado por 

Estrutura Apagada, os estudantes iam progressivamente melhorando o mapa pré-

construído. O grupo de Controle não recebeu nenhum material suplementar, apenas o 

artigo para ler e estudar. Os resultados mostraram que o grupo Corretor de Mapas, obteve 

melhores resultados (em relação à compreensão) nos pós-testes que os grupos Construtor 

de Mapas e Controle, e a diferença entre Estrutura Apagada, Construto de Mapas e 

Controle não foi significativa.  

 

4.6.4. Estudos que comparam MCs com outros formatos de material de 

aprendizagem 
O objetivo de Hall & O'Donnell (1996, citado por CAÑAS, 2003b, p39) foi testar 

livremente a memória, apresentando apenas um texto ou apenas um Mapa de 

Conhecimento. O resultado mostrou que o grupo que usou os Mapas de Conhecimentos 

lembrou-se melhor tanto para materiais superordenados quanto de subordinados. 

Os estudos feitos por Moreland, Dansereau & Chmielewski (1997, citado por 

CAÑAS, 2003b, p. 39) propõem testar o efeito da construção de MCs versus a anotação de 

textos, estes aumentam a aprendizagem do material, visto que são incluídos sublinhados, 

notas marginais etc. Isso tem se mostrado efetivo para a aprendizagem em outros estudos, 

mas aqui eles foram usados para aprendizagem com Mapas de Conhecimento (Mapas de 

Conhecimento são muito semelhantes aos MCs, exceto por mais restrições na natureza das 

ligações e menor restrição nos conteúdos dos nós nos Mapas de Conhecimento). Eles não 
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encontraram diferenças estatisticamente significativas a favor de nenhum dos dois grupos, 

apesar de se ter observado uma pequena vantagem para o grupo que utilizou o mapa.  

Rewey et al. (1989, citado por CAÑAS, 2003b, p. 39) testou os efeitos da 

aprendizagem no formato de material suplementar, ou seja, Mapas de Conhecimentos 

versus texto, versus sem material suplementar, cruzando três estilos de instrução: 

aprendizagem cooperativa versus ensino cooperativo versus estudo individual. Os dois 

principais resultados são que o grupo que utilizou os Mapas de Conhecimento não 

ultrapassou o grupo que utilizou suplemento, apesar de tendências nessa direção terem sido 

observadas. Os grupos que trabalharam cooperativamente não ultrapassaram os que 

estudaram sozinhos. 
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5. METODOLOGIA E ANÁLISE DOS DADOS 

 
O presente trabalho consiste em pesquisa qualitativa do tipo estudo de casos 

múltiplos de natureza exploratória no qual se busca entender como os Professores, 

Funcionários e Estudantes dos cursos de stricto sensu da Universidade Federal da Bahia 

aplicam os Mapas Conceituais idealizados por Joseph Novak, a partir da Teoria de 

Aprendizagem de David Ausubel.   

Nosso universo de estudo é constituído de 79 programas e cursos de pós-graduação 

stricto sensu recomendados pela Capes. Desses 62,0 % têm conceito entre 4 e 5, além de 3 

interinstitucionais (UFBa, 2006),  dos quais apenas sete utilizam os Mapas Conceituais.  

A partir de um contato inicial com os coordenadores de todos os programas de pós-

graduação da UFBa, selecionaram-se os programas nos quais os programadores 

manifestaram o conhecimento de utilização de mapas conceituais por parte dos 

professores. Nossa primeira investigação exploratória visou selecionar os professores que 

comporiam a nossa amostra definitiva. Reconhece-se que a nossa amostra pode ter sido 

contaminada pelo conhecimento ou não por parte dos coordenadores acerca da utilização 

de mapas conceituais. Além de enviar e-mail para todos os coordenadores, em alguns 

casos, principalmente quando os e-mails retornaram, fiz-se contato telefônico com os 

respectivos coordenadores para confirmar a recepção. Isso nos garantiu que inicialmente 

teve-se uma resposta significativa de 79 coordenadores, confirmando ou não a utilização 

de mapas conceituais em sua unidade.  

Com esse levantamento inicial chegou-se ao número de apenas oito docentes e 

discentes, dos 79 programas investigados, fazendo uso dos mapas conceituais em suas 

atividades docentes nos respectivos programas.  

 

 

5.1. O uso dos mapas conceituais nos cursos de pós-graduação stricto 

sensu da Universidade Federal da Bahia - UFBa: um estudo de caso  

 
Os programas de pós-graduação em que se encontram docentes e discentes que 

atendiam ao nosso critério, ou seja, utilizam ou utilizaram os mapas conceituais foram nas 

áreas educacionais: Física; Química; Administração Profissional; Educação; Ensino, 
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Filosofia e História das Ciências; Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e 

Feminismo.  

Cabe salientar que, nos sete programas em que usados os MCs, essa utilização é 

isolada. Por exemplo, uma dada disciplina em que, por iniciativa dos alunos, foram 

utilizados para apresentação de seus projetos de pesquisa; ou ainda um professor que 

utilizou em sua pesquisa, abandonando a prática ao perceber que não atendia às suas 

necessidades. Teve-se casos também de uso sistemático dos MCs juntamente com o V 

Epistemológico, mas ainda assim nossa pesquisa aponta que não é uma prática 

sistematizada e implementada pelo programa como um todo. Ver-se-á mais detidamente 

esses casos nas páginas a seguir. 

Para melhor entendimento dos dados coletados em nossa pesquisa, dividiram-se em 

categorias de acordo com o roteiro de entrevista, algumas definidas antes da coleta dos 

dados e as demais identificadas após a coleta.  

As entrevistas foram realizadas no período entre junho e setembro de 2006 e os 

entrevistados concordaram em participar voluntariamente das mesmas, desde que não 

fossem identificados. Portanto, se utilizará uma numeração para identificar cada 

entrevistado, citando apenas o(s) programa(s) do(s) qual(is) ele faz(em) parte. 
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5.2.  Apresentação dos entrevistados 

 
Todos os entrevistados são professores de universidade pública, e, na sua maioria, 

da própria UFBa. Em alguns casos, sua experiência com os MCs se dava não como 

professor, mas sim como alunos de pós-graduações.  

Quanto ao tempo de experiência com os MCs, tive-se uma grande discrepância. 

Houve o caso de uma professora que utilizava os MCs há 17 anos, apesar de na época não 

identificar como tal. Tiveram-se outros casos da experiência data de apenas alguns meses 

ou semanas.  

A coleta de dados foi realizada enviando e-mail para os respectivos programas. A 

grande maioria não deu um retorno por e-mail e teve-se que utilizar o telefone. Em uma 

quantidade pouco representativa, pude-se falar com os coordenadores do programa. O 

critério para considerar que os programas não trabalhavam com os MCs foi uma 

declaração do coordenador, seja por telefone ou por e-mail, de que ele desconhecia alguém 

no seu programa que utilizasse a referida ferramenta.  

Uma das maiores dificuldades encontradas para obtenção de uma resposta confiável 

era que, ao receber o e-mail, o coordenador encaminhava este para os professores do seu 

programa. Como não se tinha garantia sobre uma estipulação de prazo, após alguns dias 

tinha-se que enviar novos e-mails, lembrando aos coordenadores da urgência da 

informação, e este encaminhava novamente aos professores recomeçando novamente o 

ciclo. Para quebrar este ciclo, foi necessária a visita in loco. 

A seguir, se descreverá o perfil individual de cada entrevistado, o qual será 

identificado, conforme já fora dito, por números, a fim de preservar sua identidade. 

Entrevistado-1 – Graduado em Ciências Contábeis em 1979 na Fundação 

Visconde de Cairu, professor efetivo da Universidade Estadual de Feira de Santana  

(UEFS) para a disciplina Metodologia do Trabalho Cientifico em 1983.  Ingressou em 

1986 no mestrado em Educação na Universidade Federal da Bahia (UFBa). Atualmente é 

doutorando na Faculdade de Educação da UFBa. Desde então até os dias atuais, continua 

vinculado à Universidade Federal da Bahia ministrando aulas de Metodologia na área de 

Ciências Humanas. Trabalha também como consultor e auditor para ONGs. 

Profissionalmente, portanto, atua como contador, professor e auditor. Ministra aulas de 

Metodologia na UFBA na Faculdade de ADM, na pós-graduação lato sensu como 
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professor convidado. Encontra-se de licença da UEFS por conta do doutorado, no 

departamento de Ciências Humanas da UEFS.  

Sua experiência com os mapas conceituais ele divide em três momentos (ENT1, 

2006):  

(1) Como consultor para avaliação de projeto. Estes são utilizados em ONGs. Apesar 

de seu uso ocorrer em termos de consultoria, ele utiliza algumas técnicas 

previstas na área de ensino. Os mapas eram apresentados para pessoas de 

diferentes níveis de instrução, como ele precisava conhecer o que sua audiência 

sabia. Segundo nosso depoente, os mapas atendiam às necessidades, pois mesmo 

com pessoas semi-analfabetas os resultados eram satisfatórios. Ele conseguia 

passar a idéia de projeto em ONGs, tanto do ponto de vista político, quanto 

financeiro.  

(2) Como professor para levar conceitos novos em sala de aula. Neste caso, o 

depoente apresentava aos seus alunos em aulas expositivas para explicar 

conceitos que os alunos tinham dificuldade de assimilar. 

(3) Como aluno de doutorado, para expor seu projeto de pesquisa. Apresentou em 

sala de aula para o professor e colegas.  

Em sua experiência como docente, o depoente utilizava o Microsoft Power Point 

(aplicativo criado para fazer apresentações). Sua utilização segue conforme recomendações 

de Novak (1987, 1982), Ausubel (1963, 2000) et ali, o exemplo é do ciclo de pesquisa: 

“Você parte da problemática, depois constrói um problema de pesquisa, constrói questão 

de pesquisa, depois um ciclo de pesquisa, o momento do levantamento”. 

Uma outra utilização dos mapas conceituais que o depoente fazia para os alunos era 

para identificar conceitos contidos em filmes, através de imagens ligadas entre si.  

Nosso depoente nunca havia lido a teoria de aprendizagem de Ausubel ou os mapas 

conceituais de Novak, mas fazia tudo apenas seguindo sua intuição.  

Ele alega ter feito uma substituição de metodologia de ensino. Antes suas aulas 

eram expositivas, da forma convencional. Substituiu por aulas, ainda expositivas, mas 

utilizando os MCs. Estes ajudaram a sistematizar suas aulas. 

Os passos utilizados por nosso depoente para criação dos mapas nas ONGs são 

(ENT1, 2006):  

(1) Levantamento das informações. Pedia-se, por exemplo, às pessoas que fizessem 

uma descrição do que faziam para pagar suas contas, deixando que falem à vontade, 

colocando em um quadro.  
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(2) Organizava os conceitos e processos envolvidos. 

Nosso depoente nunca leu nada sobre a teoria de Ausubel, mas ainda assim nos 

pareceu conhecer intuitivamente os princípios básicos. 

Ele acredita que os MCs trouxeram melhorias aos seus processos. Isso porque, em 

sua experiência como docente, se tinha uma avaliação. Seu escore aumentou após o uso 

dos mapas conceituais. Portanto, neste caso se teve evidências em termos de avaliação 

docente, feita pelos alunos. 

Quanto às ferramentas de software utilizadas para a construção dos mapas, 

utilizavam o Microsoft Word e Power Point.  

Nosso depoente pretende continuar utilizando os mapas, pois conheceu 

recentemente uma ferramenta feita exclusivamente para a construção dos MCs, 

CMapTools (IHMC, 2006). 

Entrevistado-2 – Graduação em Educação Física na Universidade Gama Filho – 

RJ, fez Mestrado em Educação na Universidade de Brasília (UnB), atualmente é 

doutorando em Educação na Faced – Faculdade de Educação da UFBA. Sua área de 

atuação é Educação Física Escolar. É professor assistente IV da Universidade Estadual de 

Goiás, da qual encontra-se de licença para cursar o doutorado. 

Esse depoente é aluno de doutorado e que, por exigência de uma disciplina de 

doutorado – Projeto de Tese – da Faculdade de Educação da UFBa, precisou aprender a 

utilizar os MCs. Em sua opinião, a sugestão de uso dos MCs, por parte dos professores da 

referida disciplina, veio do interesse dos alunos pelo tema. A idéia inicial era fazer a 

apresentação a partir do marco teórico, mudando depois para MCs.  

Mesmo não tendo experiência com os MCs, esse depoente já utilizava outras 

ferramentas que têm o princípio da aprendizagem significativa ausubeliana, onde se deve 

extrair o essencial: 
“...o nome mapa conceitual pra mim é novo, mas a coisa do que é o MC, ela não é nova 

porque ela já esta na minha cabeça como uma forma de você esquematizar melhor, não só um 

projeto de tese e projeto de mestrado, mas até uma apresentação de um trabalho científico num 

congresso. Eu já percebi a necessidade de você ter que, em 20 minutos, falar sobre um determinado 

tema e dar uma idéia do que é o teu trabalho para que as pessoas entendam. Quer dizer, muita coisa 

não pode e também pouca coisa fica insipiente, então você tem que falar o necessário.” 

No relato a seguir se poderá perceber um componente motivacional (ENT2, 2006): 
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“Eu estou apaixonado por isso aí. Pra mim agora, na minha vida acadêmica, é uma coisa 

que vai ser necessária. Tanto que eu estou colocando para meu grupo no Lepel14, a necessidade de 

nós aprendermos sobre MCs, e futuramente você vai ser convocado pra fazer uma palestra para a 

gente, conversar com a gente sobre isso, porque a gente tem que chamar as pessoas que entendem, 

porque é muito importante, muito importante...” 

Ele não conhece a teoria de aprendizagem de Ausubel e acredita que este é um 

tema pouco conhecido no meio acadêmico, apesar de se tratar de faculdades de educação. 

Ao perguntá-lo sobre o que conhecia desta teoria (ENT2, 2006): 
“Não, eu não conhecia absolutamente nada, agora eu já conheço alguma coisa. Já fiz 

algumas leituras, alguns colegas colocaram na rede logo depois que você colocou pra gente, outras 

pessoas que trabalham com MCs. Inclusive, não sou só eu que não estava por dentro desse assunto, 

esse assunto é um assunto muito desconhecido.” 

Nossa pesquisa aponta nesse sentido, não apenas na área de educação, na quase 

totalidade dos programas de pós-graduação da UFBa. 

 

Entrevistado-3 – Graduação em Física, atualmente é professora assistente em 

regime de dedicação exclusiva do Instituto de Ciência da Informação da UFBa. É 

doutoranda na Faculdade de Educação – Faced da UFBa. 

Esta entrevista foi realizada através do software de “bate-papo” MSN, onde duas ou 

mais pessoas dialogam pelo computador. A comunicação pode se dá via webcam (câmera 

filmadora ligada ao computador), microfone ou teclado (mais comum). Neste caso se deu 

via teclado.  A escrita nesses ambientes costuma ser informal, de uma forma geral, existe 

um descuido na escrita, mesmo entre as pessoas que têm um bom domínio do idioma. No 

intuito de manter a fidelidade dos dados, optou-se por transcrever tal qual foi escrito. 

Esta depoente utiliza os MCs como ferramenta para tratamento dos dados coletados 

em sua pesquisa de doutorado, em que está interessada no aspecto hierárquico dos MCs 

(ENT3, 2006): 
“O foco do meu trabalho é a aprendizagem colaborativa, procuro utilizar os Mcs apenas 

como estratégia metodológica epistemológica de interpretação e de visualização de alguns 

indicadores da Aprendizagem Colaborativa (...) O aspecto que me interessa em relação aos MCs é a 

possibilidade de estabelecer redes não hierárquicas entre os conceitos relacionados a Aprendizagem 

Colaborativa” 

Para a depoente, os MCs deverão ser utilizados para análise da coleta dos dados  e 

guardam semelhança com os sociogramas, servido para medir indicadores sociais:  

                                                 
14 Linha de Estudo e Pesquisa em Educação Física – Esporte & Lazer 
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“Emprego os MCs, como disse a voce, como metodologia e epistemologia para analise de 

dados coletados a partir de uma pesquisa empirica [...]A analise dados era, e é também realizada a 

partir de Sociogramas, diagramas que estabelecem relações entre conceitos, o que , do ponto de vista 

da ciência é o mesmo principio dos MCs” 

Ela acredita que, mesmo que autores como Piaget, Paulo Feire, Vygotsky etc. não 

mencionem os MCs, indiretamente estes estão relacionados com estas teorias: “Os autores 

Ausubel, Novak que voce menciona e também os teóricos da Aprendizagem como Piaget, 

Vygotsky, Paulo Freire, Gadotti ...No sentido que estes autores trabalham as teorias 

construtivistaas e sócio-historicas da aprendizagem.” 

A depoente tem os passos para a construção dos MCs bem definidos, de autoria 

própria (ENT3, 2006): 
“1 Estabelecer quais são os conceitos relevantes a serem mapeados, 

2 Verificar quais são as relações entre estes conceitos e indica-las através de verbos de 

ação, que atuam como conectores entre estes conceitos 

3 Procurar estabelecer uma rede não hierárquica entre estes conceitos, a fim de esboçar a 

complexidade do processo de Aprendizagem Colaborativa” 

Trata-se de uma pesquisa em um ambiente de EAD, um curso de formação de 

tutores em EAD, na modalidade semi-presencial, desenvolvido por uma unidade da UFBa. 

A depoente conhece a teoria de Ausubel e acredita que o uso dos MCs trouxe 

melhorias para sua pesquisa, pois permite, a partir de uma rede complexa, extrair relação 

entre os conceitos de forma simples. Isso devido à facilidade de uso dos MCs, 

complementa a ela. 

Os software que ela utiliza para confecção dos MCs são o CMapTools e o Personal 

Brain15. Pretende também continuar utilizando os MCs. Mesmo achando que faltam 

recursos aos quais os MCs ainda não atendem: na área da aprendizagem em ambiente 

colaborativo.  

 

Entrevistado-4 – Nível médio na Escola de Engenharia Eletromecânica da Bahia, 

graduação em Física na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); mestrado em 

Estatística na UFBa; doutorado em Ciências do Meio Ambiente, na Universidade de La 

Coruña, na Espanha; pós-doutorado em Física Computacional. Professor Adjunto II na 

UFBa. 

                                                 
15 Software que permite mapear os fluxos e os inter-relacionamentos das informações. Encontrado em: 
http://www.thebrain.com/products/personalbrain/default.html 
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Sua experiência com os MCs começou enquanto estava orientando uma aluna que 

tinha interesse por palavras e gostaria de entender melhor mecanismos de escolha de 

palavras. Ao tentar construir diagramas de textos, se depararam com os MCs, na tentativa 

de se construir uma estrutura hierárquica que a idéia central se ramificava. A idéia central 

era (ENT4,2006): “era tentar construir mapas conceituais de diversas espécies até 

encontrar um padrão estatístico dentro dos mapas conceituais.” No desenrolar da 

pesquisa, chegaram ao conceito de redes e perceberam que, para se conseguir padrões 

estatísticos, talvez  este último conceito fosse mais adequado. Isso porque, o conceito de 

rede é mais abrangente que o de estrutura hierárquica, que é um caso particular daquele. 

Segundo o depoente, no desenrolar da pesquisa encontraram um estudo de Sigmund 

Freud de 1892, intitulado “Estudo das Afazias de Freud”. A idéia de Freud é representar o 

conhecimento através de rede. Pretendia responder a perguntas como: (1) como as palavras 

se relacionam? (2) qual o conceito das palavras? (3) como os conceitos aparecem? Essas 

perspectivas os levaram a abandonar completamente os MCs e mergulhar nessa teoria de 

Freud. Publicaram esses resultados com resultados surpreendentes. Um deles foi que todo 

mundo tem a mesma topologia, mesmo com pessoas que falem idiomas diferentes, 

complementa o depoente. 

Para ele, isso ocorre porque o que rege essa topologia é o que Freud chama de 

“aparelho de linguagem”. Isto é, essa pesquisa corrobora as idéias de Freud, afirma Ent4 

(2006).  

Para melhor entendimento, nosso depoente exemplifica: 
“Pegue as sentenças de um texto e separe elas. Cada sentença tem uma bolinha da rede. 

Imagine se eu tenho uma palavra e uma sentença que se repete em outra sentença, então essas duas 

bolinhas se conectam. Então, aí eu vou conectando todas essas sentenças que têm palavras em 

comum. Então eu tenho uma idéia de como eles pensam. Então as idéias, eu penso que as sentenças 

são a mínima representação de uma idéia, eu tenho uma idéia de como as idéias se conectam num 

texto. Então, um texto desconexo seria um texto com características aleatórias. Já seria uma rede de 

topologia aleatória. Será que essa rede é aleatória ou não é? Depois eu vi que não é aleatória, 

obviamente . E aí chegamos a isso. Que não é aleatório e que é igual pra todo mundo.” 

A conclusão, com a qual nosso depoente concordou, foi que os MCs serviram de 

ponto de partida para a pesquisa e os fez refletir que as estruturas hierárquicas não 

atendiam, mudando para estruturas em redes.  

Um desdobramento da pesquisa foi que se percebeu que a ferramenta de software 

desenvolvida para esse trabalho, poderia ser também utilizada como uma ferramenta na 

área da psicanálise.  
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Entrevistado-5 – Graduação em pedagogia na Universidade do Rio Grande do Sul, 

mestrado e doutorado em Administração, professora titular na UFBa. 

Essa depoente afirma que utilizava os MCs quando trabalhava com o laboratório de 

currículos e denominavam de mapeamento de informações, a fim de construir modelos 

curriculares integrados. Ela complementa, tinham a melhor equipe gaúcha (a depoente é 

gaúcha), e esta equipe desenvolvia currículos para 1o e 2o graus. O material resultante foi 

denominado de mapeamento, já que eram um modelo representativo dos MCs (ENT5, 

2006). 

Quanto ao uso individual, ela utiliza os MCs para se organizar, elaboração de 

papers e para estudar. Em sala de aula, seu uso é bastante diversificado (ENT5, 2006): 
“como eu dou aqui capacitação docente em administração pros alunos - é curricular - então 

eu trabalho com mapeamento de informação pra organizar plano de ensino e uso aqueles textos 

básicos do Moreira16. Então uso as referências do Moreira e tenho um tipo de metodologia que é a 

organização de plano de ensino, onde os alunos são trabalhados tanto na organização de currículos, 

como currículo, disciplina e aula. Aí eu penso no mapa pra conceituar pra aula, o mapa conceitual 

pra o plano de ensino e alguma idéia de mapa conceitual que eu tenho já de tudo isso.”  

Ela não só utiliza das formas vistas acima, utiliza os MCs em conjunto com o V 

Epistemológico17 no ensino em disciplina de doutoramento, Tópicos Especiais 

Organizacionais.  

A depoente mostrou conhecer a teoria de Ausubel, bem como outros autores cujos 

trabalhos se aproximam do mesmo, como Piaget que forneceu a base teórica para este com 

o construtivismo (ENT5, 2006).  

  Para Ent5, utilizar MCs é algo muito normal, mas não utiliza nenhuma ferramenta 

de software.  

Quanto aos usuários dos seus mapas, seus alunos, ela acredita que estes gostam 

muito, sentem-se motivados. Utilizam como organizador pessoal.  

A depoente lembra que encontra-se em fase de elaboração um manual que pretende 

didatizar ao máximo o uso dos MCs por professores e alunos; pretende tornar popular a 

ferramenta. 

Entrevistado-6 – Bacharelado em história, mestre em história e doutoranda em 

história pela UFBa.  

Essa depoente, ao nosso ver, tem uma idéia bem clara de MC’s (ENT6, 2006): 

                                                 
16 Marco Antônio Moreira. Vide referência várias obras do autor. 
17 Vide, por exemplo, na obra de Novak e Gowin (1984). 
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“Bem, eu utilizo nos meus estudos diários. Eu vejo os mapas conceituais como anotação 

pessoal de estudo e aí pra mim é muito útil, porque quando eu elaboro mensagem de texto, eu já 

redijo e registro como forma de MC e aí vai, como eu não sou especialista na área, eu tenho uma 

concepção de MC, como o que te dá à visão geral do texto, as idéias principais, mantendo as 

hierarquias das idéias, certo?! Então pra mim é ótimo, porque eu não preciso voltar pro texto, já tem 

a mensagem, a hierarquia das idéias, do fluxograma do texto, pra mim é muito mais fácil trabalhar.” 

Ela conta que, usa para aula, para sua pesquisa; afirma que sempre usou. Quando 

compara o antes e depois dos mapas, ela percebe que a organização do raciocínio é maior, 

bem como seu poder de síntese. Refere-se ao seu perfil como estudante (ENT6, 2006): 
“(...) antes você pegava isso aqui e fazia num livro 10 páginas, sabe? escrita, escrita 

mesmo, aleatoriamente. Com o MC, não. Eu posso fazer, o que?  Em duas páginas. Aí é um mapa 

bem maçudo, vamos dizer assim; mas fica tudo articulado, e depois pra eu poder redigir um artigo, a 

minha pesquisa, é muito mais fácil do que tá...”  

Seu conhecimento vem de Humberto Eco, na obra “Como fazer uma tese”, em que 

consta de uma grande nomenclatura: fichamento, ficha-esquema e resumo. Ela acredita que 

quase todos os livros de metodologia da pesquisa científica trazem algo sobre os tópicos 

citados. 

A seguir nossa depoente faz um breve relato de como constrói seus mapas: 
“(...) primeiro eu leio o texto, a leitura do texto, e aí eu tenho, é aquela questão de você 

identificar as idéias centrais, identificar as mensagens com argumentação e a tese, e depois que eu 

identifico isso, que eu faço meu mapa, que aí é que eu transcrevo pro papel, que eu faço o mapa já 

montando o esqueleto do texto, mas eu ainda não consigo, digamos assim, fazer de primeira. E 

lendo e fazendo aquela leitura mesmo, de grifar, identificar.” 

Seus mapas, não possuem palavras ou frases de ligação. Para ela, MC é sinônimo 

de fichamento ou pelo menos uma modalidade. 

Quanto ao uso dos MCs para melhoria da qualidade da atividade, ela acredita que 

sim, houve melhoras (ENT6, 2006): 
“Houve, e eu acredito que um dos grandes problemas hoje, dos alunos de graduação, é que 

eles saem da graduação sem saber fazer o MC. E isso dificulta muito na organização das idéias 

deles; não sabem trabalhar os textos. Muitas vezes por isso, porque não sabem trabalhar, não detém 

essa metodologia de trabalhar o texto e rever suas anotações.” 

Ela utiliza os MCs para avaliar qualitativamente seus alunos: 
“Aliás, você consegue pelo MC, do aluno perceber como é que tá a arrumação dele. Por 

exemplo, eu tenho aqui uma pós-graduação. Você consegue perceber como é que ele captou o 

raciocínio, pelo texto, como ele tá arrumando suas idéias, né?” 

Ela não usa nenhum software para a construção dos MCs. Pretende continuar 

utilizando-os e já os utiliza há 12 anos. 
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Entrevistado-7 - Formação básica em psicologia, psicólogo, mestrado em 

Educação e doutorado em Psicologia Social do Trabalho. Área de concentração em termo 

de pesquisa, trabalha com Psicologia Social das Organizações, Psicologia Organizacional. 

É professor titular do departamento de Psicologia, com 29 anos de serviço na universidade. 

Trabalha no departamento de Psicologia, bem como na pós-graduação de Psicologia e em 

Administração no mestrado e doutorado em Administração. Fez mestrado em psicologia e 

está começando o doutorado. Foi presidente do Conselho Federal de Psicologia, foi durante 

seis anos membro da Comissão de Especialistas em Ensino da Psicologia da SESUR. Foi 

Presidente do C.A. em Psicologia no CNPq. Atualmente é membro da comissão da 

CAPES, de psicologia e também, da nova comissão de especialistas e mestres de avaliação 

do estudo em Psicologia.  

O depoente fez seu primeiro contato com a cartografia cognitiva através dos mapas 

cognitivos, há cerca de dez anos. Isso aconteceu quando ele teve contato com um texto de  

Bougon e Weick18, que tratava de fatores que afetavam o desempenho de uma orquestra. 

Nesse estudo, eles entrevistaram os músicos, quando cada membro expôs livremente sobre 

os fatores que achava que afetavam o bom desempenho dos músicos. Esta metodologia, 

conhecida como auto-questionamento (Seft-Q), idealizada por Bougon, atraiu o interesse 

do nosso depoente por ser pouco invasiva. Diferente das entrevistas tradicionais, não se 

tinha perguntas prontas, o entrevistado falava livremente sobre o que ele achava sobre o 

tema em questão.  

Nosso depoente interessou-se muito em utilizar os mapas nas suas pesquisas na área 

organizacional: 
“(...) e dos meus estudos organizacionais, eu fui desde o meu doutorado me aproximando 

muito de uma perspectiva cognitivista, de estudos de fenômenos organizacionais. Grosso modo, 

você vê como as pessoas organizam, estruturam seus pensamentos, suas idéias e como é que suas 

estruturas cognitivas impactaram nas decisões no nível individual e no nível organizacional.” 

(ENT7, 2006). 

O seu interesse por essa nova abordagem o levou a uma grande diversidade de 

tipologias, todas utilizadas como ferramentas na pesquisa organizacional:  
“Com esquemas, frames, mapas, quadro de referência, ou seja, uma pluralidade de 

conceitos associados. Bom, aí comecei a estudar o uso desses mapas, como ferramentas de 

pesquisas, no campo de estratégia organizacional; aí me deparei com várias tipologias de mapas, 

formatos, modelos, mapas causais, mapas de identidade.” (ENT7, 2006). 

                                                 
18 Bougon, M., Wieck, K., & Binkhorst, D. (1977). Cognition in organizations: An analysis of Utrecht Jazz 
Orchestra. Administrative Science Quarterly, 22, 606-639. 
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Um outro aspecto da metodologia utilizada pelo depoente é que as informações 

para a elaboração dos mapas são obtidas a partir de relatos individuais e em grupo, e em 

seguida construídas pelos pesquisadores. Recentemente, novas pesquisas estão em 

andamento em que os próprios depoentes são encorajados a construir seus próprios mapas, 

fornecendo palavras-chave que irão auxiliar nessa tarefa. 

Outra mudança sofrida nas pesquisas do nosso entrevistado é que se pôde dar um 

enfoque mais qualitativo, contrastando com a abordagem quantitativa anterior. 

Na área do ensino, tanto no mestrado em Administração, quanto Psicologia, 

apresenta-se aos alunos o que são mapas cognitivos, solicitando que apresentem mapas 

como trabalho final da disciplina:  
...nas minhas disciplinas de mestrado, sempre tô lidando com cognição tanto na 

administração, tanto na psicologia, é eu sempre falo de mapas cognitivos, quando a aula é de mapas 

(...) os trabalhos finais dos alunos envolvem hoje uma elaboração do trabalho, dentro de um artigo 

ou manejo de informações para construir mapas, correto? 

Nosso depoente estimula seus alunos a utilizarem as técnicas de construção de 

ferramentas da cartografia cognitiva sem, entretanto, se prender a um modelo específico. 

Como resultado desta atividade alguns artigos foram publicados.  

Para ele, os mapas de identidade são o ponto de partida para elaboração dos outros 

mapas, é onde o pesquisador faz o reconhecimento do território cognitivo estudado. Estes 

mapas são utilizados para análise de textos, de relatos verbais, entrevistas. Em seguida, são 

organizados na seqüência em que as idéias aparecem, a força destas (ENT7, 2006). 

Uma estratégia utilizada pelo depoente é Grid de Kelley, que consiste em um 

roteiro bem definido, que compara objetos, desenhos, pessoas etc., a partir daí extrai-se o 

mapa. 

Ao ser indagado sobre as possíveis melhorias que os mapas teria lhe causado, nosso 

depoente diz (ENT7, 2006): 
“É, eu acho que sim, eu sou assim, entusiasta dessa ferramenta, em termos metodológicos, 

mas eu não me referi como pesquisa. Eu acho muito rica, muito interessante, acho que é um 

caminho ótimo para você trabalhar com material qualitativo...” 

Porém, faz a ressalva e opina sobre o uso de mapas no Brasil (ENT7, 2006): 
“...não falaria que minhas atividades de pesquisa melhoraram, mas eu acho que traz 

elemento novo...embora não seja uma coisa nova, nem novo, mas eu acho que nosso contexto 

brasileiro ainda é muito novo para as pessoas terem essa idéia de mapas...” 

Ao perguntá-lo sobre a questão motivacional, ele responde (ENT7, 2006): 
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“Eu acho muito positivo. Na minha avaliação, eles sempre gostam de fazer os trabalhos de 

aprofundar. Agora, não é uma tecnologia, assim, simples e fácil de ser aprendida. Eu sempre deixo 

claro para eles que é um exercício...” 

Ainda sobre a questão motivacional são devido à - mesmo que não tivesse pensado 

nisso antes - questão visual aliada ao aspecto lúdico: 
“Eu acho, assim, que os mapas, eles produzem algo que é fácil de aprender. Da uma visão 

global de um terreno de um problema, entendeu? Então eu acho, assim, isso economiza muito, 

porque você olha, enxerga, e vê algo que tem sentido e visualiza a coisa. Acho que esse 

componente, no meu ver, facilita muito, é! Existe esse componente motivacional. O segundo, eu 

acho que o desenho, é algo meio lúdico...” 

Para o depoente (ENT7, 2006), não existe um tipo de mapa que se destaque em 

relação ao outro, ele acredita que cada um tem seu papel. Ele acredita também que os 

mapas conceituais se assemelham muito aos mapas de categorização, pois apresentam-se 

como uma estrutura hierárquica.  

Ele opina como professor (e não como pesquisador) sobre o uso dos mapas 

conceituais na área de ensino (ENT7, 2006):  
“Eu acho que, se nós tivéssemos mapas conceituais claros, eu acho que melhoraria muito a 

qualidade do nosso ensino [...] acho que se a gente enviasse nossos programas, não por transmissão 

do conteúdo aleatória, mas se enviássemos por mapas do que é que ele tem que dominar naquele 

campo[...] eu acho que é um ganho muito grande.” 

 

Entrevistado- 8 - Formação em  Ciências Sociais, concentração em Sociologia, fez 

mestrado em Educação. Atualmente faz doutorado - que começou em um Programa 

Interinstitucional entre a Universidade de Sherbrooke, no Canadá, com a Universidade 

Estadual de Feira de Santana - e há 4 anos, obteve transferência para o programa de 

doutorado em Educação da UFBA. É professora de história da Educação e Sociologia da 

Educação. Entrou na área de História da Educação por causa do mestrado e começou a 

trabalhar com Educação Feminina na Bahia no século XIX. A partir desse contato com a 

Educação Feminina, interessou-se bastante por História da Educação e que, em sua 

opinião, tem poucas contribuições, pouco articulado. Focou mais seu trabalho no 

doutorado para a História da Educação. Em seguida prestou concurso para UEFS, atuando, 

até hoje, como professora assistente. 

Nossa depoente utiliza os MCs para avaliação:  
“Hoje eu tenho feito algumas tarefas na minha disciplina, historia da educação. A primeira 

discussão é uma discussão historiográfica. Então a partir dessa discussão historiográfica eu pego 

uma autora Eliana Marco Teixeira Lopes, divido o capítulo e vou fragmentar pra depois então... as 



 113

meninas fazem um trabalho de grupo, depois desse trabalho de grupo faz um mapa referente ao seu 

capitulo e depois é feita uma apresentação desse mapa. Então essa apresentação geralmente a gente 

reserva um espaço para confecção e outro para apresentação. Tenho feito outra forma também, por 

exemplo, de pegar um mesmo texto e desse texto fazer vários grupos e esses grupos elaboram MCs. 

E na elaboração a gente acaba percebendo que mesmo sendo feito mapa de um mesmo texto, os 

olhares sobre o texto é diferente. Então, tem gente que consegue se ver no texto a partir da metade 

do texto. Nos mapas ele vai priorizar aquele miolo para depois priorizar as outras articulações. Tem 

gente que já tem uma construção linear, então dentro do raciocínio do autor. E outros grupos... o 

interessante é que nenhum está errado, na verdade eles são complementares. E aí a gente faz assim: 

essa mapa vai ficar disponibilizado para na hora do estudo utilizarem produzidas por outros grupos.”  

Antes porem, os alunos terão uma aula sobre o que é o mapa, de onde vêm e para 

que serve. Mostrando exemplos de mapas. 

A avaliação é feita quantitativamente. Faz-se uma distribuição de pontos entre as 

atividades. Uma note é decidida dento da coletividade, a outra é de caráter individual.  

Para que os alunos estejam prontos para receber as informações, a depoente lhes 

concede os organizadores prévios, pois trata-se do mesmo assunto mudando apenas de 

autor: 
“Aí veja, nessa discussão dessa história da educação, eu tenho um mapinha que é um mapa 

produzido a partir de três autores diferentes. A primeira coisa que eu faço é apresentar esse mapa, 

então eu digo: “A historia da educação, ela é vista dessa forma, foi construída assim, a partir disso 

alguns campos foram privilegiados”. Eu digo quais os três campos. E desses campos que foram 

privilegiados eu aponto uma carência: o estudo da mulher, do negro, do índio, da população mais 

pobre. E a partir disso, dessa apresentação eu tenho um outro instrumentozinho que não é um MC, 

mas um esquema de um texto de uma autora que faz uma discussão historiográfica também sobre a 

história da educação. A partir desses dois instrumentos, que aí eu faço uma aula expositiva, faço um 

debate, uma discussão. Não dou a coisa pronta e acabada, mas com possibilidades, e aí eu acho que 

tem um pouco do professor Felipe Serpa, do leque de possibilidades, da teia. E a partir disso, eu caio 

nesse texto de Eliana Marques Teixeira Lopes e aí que elas vão introduzir. Há e aí eu tenho um 

instrumento que é um resumo pequenininho, do que seria um MC, em formato assim de maia 

página, e depois apresento o gráfico. Agora o que eu gosto no mapa, é a possibilidade de você 

pensar o texto como argumentos. Essa história de você ... você tem que destacar as idéias principais, 

argumento que os autores e as autoras utilizam para destacar aquela idéia...” 

Ela lança mão de diversos recursos, de diversos formatos: aula expositiva, texto-

didático etc. E finalmente apresenta o texto que se deseja fazer os mapas. 

A depoente conhece a teoria de Ausubel, nos parece que isso lhe deu uma 

segurança nas técnicas apresentadas, sempre utilizando os princípios que estão por trás dos 

MCs. 
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A seguir surgem alguns um componente motivacional, deliberadamente a 

professora estimula o lúdico (ENT8, 2006): 
“...lúdico, eu geralmente faço uma colagem de papel oficio e  com fita adesiva, e aí acaba fixando na 

parede, e aí fica uma brincadeira na sala de aula, na hora que fixar e tal, elas ficam super agitadas...” 

Ela acredita que há uma apropriação do instrumento par parte dos alunos, apesar 

das dificuldades. E quando isso acontece, os resultados são estimulantes.  

Pretende continuar utilizando e utiliza o Microsoft Word para desenhar os mapas.  

Como se pude observar, a totalidade dos entrevistados é de professores, alguns na 

condição de docentes dos programas de pós-graduação strictu sensu da UFBa e outros 

como alunos desses mesmos programas como doutorandos e ministram em outros 

programas e até em outras universidades. Teve-se uma maior concentração no programa de 

Mestrado e Doutorado em Educação, de um total de 8 entrevistados, 4 são do programa de 

Educação.  
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6. CONCLUSÃO 

 
Este trabalho teve como objetivo analisar o uso dos MCs nos cursos de pós-

graduação stricto sensu da Universidade Federal da Bahia. No decorrer da investigação 

deparou-se com uma evidência significativa que não constava nas questões iniciais. Dos 79 

programas de pós-graduação stricto-senso estudos constatou-se que em apenas 6 deles os 

MCs apareceram como ferramenta cognitiva. Em todo o universo de docentes e discentes 

apenas 8 foram selecionados como amostra como utilizadores dos MCs. A amostragem foi 

baseada em ato declaratório dos próprios docentes e discentes, bem como, em momento 

anterior pelos coordenadores das pós-graduações. O número de oito informantes 

identificados indica uma utilização restrita dos MCs como instrumento didático ou de 

pesquisa nos programas de pós-graduação da UFBa. 

Apesar da pequena amostra o fato da pouca utilização já demonstra pelo menos um 

grande desconhecimento dos MCs por parte dos docentes e discentes das unidades 

pesquisadas na UFBa. 

 

A primeira constatação é que os docentes e discentes entrevistados, quase todos 

utilizam os MCs para alguma atividade de ensino que está indiretamente ligada à pesquisa. 

Teve-se o caso de Ent1 (2006), que vai além. Tanto utilizar para apresentação de seu 

projeto de pesquisa na disciplina que trata do tema, como também utiliza para melhorar seu 

diálogo com seus clientes das ONGs, bem como para produzir suas aulas expositivas.  

Já com Ent3 (2006), seu uso é algo bem preciso, pois os MCs é uma das 

ferramentas utilizadas, se não for a única, para a coleta e tratamento dos dados. 

Ent4 (2006) também escolheu os MCs como ferramenta para tratamento dos dados. 

Este foi o único caso, dentro de nosso universo de pesquisa, que o usuário deixou de 

utilizá-lo, já que não atendia às necessidades da pesquisa.  

A Ent5 (2006) é uma das que mais diversificou no uso dos MCs. Para desenvolver 

aulas presenciais, resumir textos, avaliação qualitativa de aluno e em conjunto com o V 

Epistemológico etc.  

Já Ent6 (2006), o uso está restrito a ferramentas pedagógicas e que auxiliam na 

tarefa de leitura de textos para fins instrucionais.  
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Do ponto de vista de cumprimento dos objetivos específicos destacam-se os 

seguintes aspectos: 

- verificar se os usuários acham que os MCs contribuíram para a 

melhoria de suas atividades: 

Observou-se que, de uma forma geral, os usuários acreditam que os MCs 

contribuíram para a melhoria das suas atividades. Entretanto, deve-se 

destacar o caso do depoente Ent4, que procurava uma ferramenta que 

auxiliasse na sua pesquisa que pretendia estudar as seguintes questões: 

como as palavras se relacionavam entre si?;  qual o conceito das palavras?; 

e, como os conceitos aparecem? Este concluiu que os MCs não eram as 

ferramentas mais adequadas para este fim, abandonado-a definitivamente. 

Uma possível evidência da efetividade do uso dos MCs ocorreu com o 

depoente Ent1. Sofreu avaliação como docente através de questionários 

preenchidos por seus alunos, observou um aumento em seu escore após ter 

incluído os mapas em usas práticas docentes. 

 

- Identificar se existem outras representações de cartografia cognitiva 

que os usuários consideram melhores que os MCs em programas de 

pós-graduação.  

Sobre outras representações cartográficas, pode-se afirmar que houve uma 

boa diversidade na utilização de outras ferramentas que o próprio usuário 

identificava como mapa conceitual, ou pelo menos, admitia uma forte 

semelhança.  

Pode-se destacar o depoente Ent4 que ao perceber que os MCs, conforme 

proposto por Novak & Gowin (1984), parte de uma estrutura hierárquica. 

Concluiu que não atenderia às necessidades de sua pesquisa, já que estas 

pareciam apontar para uma estrutura de rede em lugar de hierárquica. Neste 

caso, o usuário optou por outras ferramentas que evidenciasse a 

característica de rede do problema estudado. 

Outro exemplo de uso de outras ferramentas cartográficas foi o depoente 

Ent7. Este utiliza tanto para pesquisa quanto para o ensino os mapas 

cognitivos, os quais, segundo a taxonomia por ele adotada divide-se em: 

mapa de identidade, mapa causal e mapa de categoria. Para ele, cada 
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representação desta, tem sua finalidade específica, não cabendo aqui uma 

classificação sobre qual é a melhor. 

Os demais não opinaram sobre outras formas de representação cartográfica, 

por desconhecimento. 

 

- Acerca do conhecimento da Teoria da Aprendizagem Significativa 

de Ausubel/Novak: 

Entre os entrevistados, apenas metade deles - Ent1, Ent2, Ent4 e Ent6  – não 

conhecem a teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel/Novak. Este 

fato não impediu que estes construíssem mapas que refletiam característica - 

hierarquização, diferenciação progressiva, reconciliação integrativa, entre 

outras - pertinentes à teoria.  

Apesar do aparente sucesso apresentado por esses usuários dos mapas 

conceituais ou ferramentas semelhantes, acredita-se que o entendimento da 

teoria de Ausubel/Novak traria um ganho qualitativo em seus mapas, ou na 

leitura de mapas feitos por terceiros. 

 

- Acerca da opinião dos usuários acerca da utilização dos MCs: 

Em geral os usuários consideram que a utilização dos MCs dinamizam seus 

trabalhos e sentem-se satisfeitos com a utilização dos MCs. Entretanto o 

Ent4 deixou de utilizar os MCs por não ter obtido respostas significativas. 

Foi o único caso registrado de insatisfação com a utilização dos MCs. 

 

- Acerca das ferramentas de software utilizadas: 

As ferramentas referidas pelos usuários foram as seguintes: Microsoft 

Power Point; Microsoft Word, que são ferramentas que podem ser utilizadas 

apesar de não serem apropriadas para a construção de MCs. Nenhum dos 

entrevistados referiram a utilização de ferramentas apropriadas para a 

construção de MCs. 

 

- Acerca das perspectivas no uso dos MCs 

De todos os entrevistados apenas Ent4 (2006) não deseja mais utiliza-los, já 

que sei interesse nos MCs estava restrito a uma única pesquisa, como não 
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atendeu a essas necessidades o depoente foi à busca de outras soluções. Os 

demais usuários não pretendem deixar de utilizá-los. 

 

Acerca do objetivo geral, a maior utilização dos mapas conceituais pelos docentes e 

discentes entrevistados situa-se nas atividades de ensino relacionada à prática de pesquisa.  

Esse fato mostra a importância de divulgar entre os docentes e discentes da 

universidade a utilização dos MCs como ferramenta cognitiva útil as atividades de ensino e 

pesquisa.  Entretanto, reconhece-se que o campo empírico e as questões formuladas 

revelaram-se insuficientes para dar conta do problema abordado na presente pesquisa. Do 

ponto de vista do campo empírico a pesquisa revelou-se insuficiente principalmente pela 

constatação do desconhecimento e da não utilização dos MCs por parte dos docentes e 

discentes da pós-graduação strito-senso da UFBa. Deste modo, novos estudos com outros 

direcionamento, a exemplo de pesquisa intervenção, poderão ser relevantes no diagnóstico 

e implementação de práticas que levem à divulgação dos MCs e sua utilização em maior 

escala.  
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Universidade Federal da Bahia 

Universidade Estadual de Feira de Santana 

Mestrado em Ensino, Filosofia e História das Ciências 

 

Roteiro das Entrevistas 

 
 

1. Dados Pessoais: 

Nome: 

Formação: 

Área de Atuação: 

Profissão: 

Cargo ou Função: 

2. Como você utiliza os MC’s? 

3. Como a atividade era exercida antes do uso dos MC’s? 

4. Você conhece a Teoria de Aprendizagem Significativa de Ausubel/Novak? 

5. Possui uma elaboração de rotinas dos MC’s? 

a. Se Sim. Que autores você consultou para auxiliá-lo na elaboração dessas 

rotinas? Quais são essas rotinas? 

b. Se não. Planeja inserir alguma?  

6. Você acha que, o uso dos MC’s trouxe melhorias nas suas atividades? Por quê?  

7. O que os usuários dos seus MC’s acharam da mudança? 

8. Você utiliza alguma ferramenta de software para construí-los?  

a. Se sim. Qual? 

b. Se não.  

i. Pretende utilizar alguma? Qual? 

ii. Já utilizou alguma antes, qual? Por quê deixou de utilizá-la? 

9. Você pretende continuar utilizando os MC’s? 

a. Se sim. Pretende implantar alguma melhoria na sua rotina? 

b. Se não. Vai usar o que em substituição? 
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1. A FERRAMENTA CMAPTOOLS: UMA FERRAMENTA VERSÁTIL 

NO ENSINO EM REDE E LOCALMENTE 

 
Neste capítulo, se tentará mostrar a versatilidade de uma ferramenta de construção 

de mapas conceituais em ambientes de rede: o CmapTools. Nas primeiras seções ver-se-á o 

CmapTools na sua versão cliente, que pode ser utilizado em uma máquina fora de Internet 

ou utilizando os recursos desta. Em seguida far-se-á uma breve discussão da versão 

servidor do mesmo software: o CmapServer. Ambas as versão foram desenvolvidas e 

distribuídas gratuitamente pelo IHMC - Institute of Human and Machine Cognition.  

A primeira aplicação consiste no uso de MCs como ferramenta de navegação na 

Internet. Consiste em se construir um site, ao se organizar o conhecimento que o site 

pretende passar, hierarquicamente. Dessa forma o conhecimento será exposto de modo 

potencialmente significativo, já que este é um mapa conceitual que deverá seguir o 

princípio da diferenciação progressiva e reconciliação integrativa (AUSUBEL, 1978, p. 

183-189). 

Na segunda aplicação se utilizará os MCs como construtores de projetos por 

estudantes. Dois princípios são utilizados. O primeiro é o construtivismo que preza a 

construção do conhecimento, os estudantes constroem as idéias, conceitos pertinentes os 

domínio de conhecimento através dos MCs. O segundo é o da colaboração em que o 

conhecimento se dá com a junção das partes integrantes. 

Na terceira aplicação ver-se-ão os MCs como organizadores de informações. Aqui 

a idéia é organizar as informações e conhecimentos pertinentes ao domínio de 

conhecimento estudado, organizado de forma concisa e hierárquica. Neste caso, o ambiente 

deve ser construído por especialistas na área e, o que deve favorecer uma melhor 

organização do conhecimento. 

Em seguida mostrar-se-ão algumas características do CMapServer, a versão 

servidor em um ambiente cliente/servidor que controla o ambiente CMap quando 

implantado em um ambiente corporativo. 
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1.1. MAPAS CONCEITUAIS COMO FERRAMENTAS 

COMPUTACIONAIS 
 

Como se pode notar anteriormente, os mapas conceituais são excelentes 

ferramentas para representar e organizar conhecimentos. Aproveitando esta qualidade, para 

mostrar ferramentas de softwares que permitem utilizar os mapas conceituais como uma 

interface elegante e fácil de compreender para navegar em um sistema de multimídia.  

 

1.1.1. Mapas Conceituais como ferramentas para navegação na Internet 
 

A Figura 1 mostra um modelo construído por uma criança que utiliza mapas para 

organizar imagens, vídeos e textos. Relações de generalização e especialização entre os 

conceitos auxiliam na organização hierárquica de mapas conceituais. Ao se ter um modelo 

acessível na Internet, torna possível o acesso por outros estudantes, professores e usuários 

da rede de uma forma geral. 

Cañas (2000, p. 149) mostra que em cada nó, o usuário dispõe de um menu de 

ícones. Estes estão dispostos em diversas mídias (textos, vídeos, imagens, outros mapas 

conceituais etc.) relacionados ao tema do nó ou conceito selecionado. Ao selecionar um 

item, o sistema desdobra informações relacionadas de outros recursos que contêm 

informações referentes ao conceito. O autor continua exemplificando o conceito de 

“frutos” que possui três ícones: ao selecionar o primeiro que representa uma imagem, esta 

se desdobra em uma lista de imagens de frutos; o usuário seleciona aquela que deseja 

desdobrar. O segundo item mostra uma lista de textos explicativos sobre frutos.  O terceiro, 

que representa um mapa conceitual, mostrará uma lista de mapas conceituais onde aparece 

o conceito “frutos”. Estes podem ser mapas conceituais relacionados com frutos de plantas, 

ou frutos abaixo de outros textos, por exemplo, sob o ponto de vista econômico. 

Os ícones aparecem em varias combinações, dependendo da informação disponível 

sobre o conceito dado. O problema de navegação – desorientação no hiperespaço – 

comumente encontrado em sistemas multimídia, sobretudo na navegação na WWW, se 

resolve facilmente na navegação com mapas conceituais. Todas as ligações têm uma 

semântica (significado), já explicitado no mapa, ou por contexto ao navegar pelo mapa ou 
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outras mídias. O usuário sempre sabe aonde vai ao seguir uma ligação (link), o contrário 

acontece com outras ferramentas como, sobretudo na WWW (CAÑAS, 2000, p. 150). 

Figura 1: Mapas Conceituais como meio de navegação para um ambiente multimídia que fala sobre 

plantas. 

 

Fonte: Cañas (2000, p. 150). 

Com o uso de editores de mapas conceituais (por exemplo, IHMC CmapTools, em 

http://cmap.ihmc.us/), a construção deste trabalho torna-se mais simples, onde o usuário 

relaciona diversas mídias (vídeo, sons, imagens, textos, mapas conceituais etc.) e seus 

ícones com os nós, que representam os conceitos. Por ter uma arquitetura distribuída de 

rede, as diversas mídias e mapas podem estar armazenados em diferentes servidores na 

rede, que podem iniciar a navegação de qualquer nó desta rede. Aproveitando a extensão 

ou quase onipresença da Internet, pode-se, portanto construir sistemas multimídia 

acessíveis a partir de qualquer ponto do mundo. O programa foi desenvolvido em 

linguagem de programação Java, a qual pode ser executada em diversas plataformas 

computacionais (Windows, Machintosh, UNIX, Linux etc.) (CAÑAS, 2000, p. 151). 
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1.1.2. MCs usados como construtor de projetos por estudantes 
Para Cañas (2000, p. 151), o enfoque construtivista enfatiza a construção de novos 

conhecimentos e maneiras de pensar mediante a exploração e a manipulação ativa de 

objetos e idéias, tanto abstratos como concretos. Estendendo o método de trabalho na aula, 

recentemente, investigações na educação recomendam o trabalho colaborativo – estudantes 

trabalham em projetos em grupos colaborando na solução de problemas. No entanto, os 

ambientes de educação tradicional usualmente não estão organizados para este tipo de 

atividade, e as ferramentas computacionais disponíveis para apoiar a educação não ajudam 

o professor a criar este ambiente construtivista de aprendizagem, e muito menos uma 

aprendizagem colaborativa. 

Cañas (2000, p. 151) aponta que, os mapas conceituais vêem sendo utilizados por 

muitos anos para determinar quanto um estudante sabe sobre um determinado tema. Em 

particular, eles trazem a tona erros conceituais por parte dos aprendizes (NOVAK & 

GOWIN, 1984, 20). Utilizando estas ferramentas, o estudante não somente constrói um 

modelo do que ele pensa sobre o tema, mas também utiliza como base para construir um 

ambiente que se possa navegar de multimídia. 

Do ponto de vista pedagógico, a construção de projetos por parte dos estudantes 

usando esta ferramenta ataca um problema comum provocado pelo fácil acesso à Internet: 

a farta disponibilidade de recursos sobre qualquer tema, faz com que o estudante copie 

texto, figuras etc. em seu próprio documento, sem sequer dedicar um tempo para entender 

o que está copiando, ou interprete e reescreva o que encontrou. No entanto, para que o 

estudante organize os recursos num mapa conceitual, seria extremamente difícil fazê-lo 

sem se ter um bom domínio do tema (CAÑAS, 2000, p. 151). 

Para Cañas (2000, p. 151), a modularidade dos mapas para organizar informações, 

e a possibilidade de distribuir os mapas em diferentes locais na Internet, viabiliza que 

estudantes, em diferentes ou na mesma escola, colaborem na criação de modelos 

complexos, ao qual se pode agregar mais conteúdo com o tempo. Os mapas se ligam 

facilmente entre si, formando uma representação do conhecimento do grupo. 

Neste exemplo, se está enfatizando a importância de mapas conceituais em 

ambientes de aprendizagem colaborativa. Um dos nossos principais argumentos para o 

sucesso deste ambiente está no fato de que a teoria de Aprendizagem Significativa de 



 133

David Ausubel é uma teoria construtivista e, portanto a construção de conhecimento, 

levando-se em consideração elementos idiossincráticos, que por estar em um ambiente 

colaborativo, terão que ser negociados entre os membros do grupo. 

 

1.1.3. MCs como organizador de informações 

 
Cañas (2000, p. 152) aponta que, a representação concisa e gráfica do 

conhecimento através de mapas conceituais, e a possibilidade de enlaces, querem sejam 

hierárquicas ou horizontais entre mapas, resulta em um ambiente ideal para criar um 

entorno navegável nos quais os usuários podem encontrar as informações que buscam, ou 

navegar pelo ambiente investigando diversos temas. Considerando-se que os modelos em 

forma de mapas conceituais foram feitos por especialistas, pode-se concluir que as 

informações são da melhor qualidade e confiabilidade. 

A Figura 2 mostra uma imagem da tela, resultado da navegação por um conjunto de 

dezenas de mapas conceituais sobre Marte do Centro de Exploração de Marte da NASA 

em Ames, Califórnia. Os mapas formam uma representação concisa do conhecimento atual 

sobre Marte, aos quais estão ligando centenas de recursos (imagens, vídeos, textos etc.). 

Este foi construído por especialistas do centro com o propósito de um ambiente disponível 

através de CD-ROMs e a Internet para estudantes secundaristas e o público em geral. Os 

mapas não somente servem como índices para facilitar o acesso à informação, como 

também para representar o conhecimento científico no tema: ao navegar através do 

ambiente, o usuário está navegando sobre o modelo de conhecimento desses especialistas 

(CAÑAS, 2000, p. 152). 

Segundo Cañas (2000, p. 153), os mapas conceituais, junto com suas ligações e 

recursos (vídeos, imagens, textos e paginas da WWW), são também acessíveis como 

páginas de HTML. Ou seja, utilizando qualquer software de navegação na WWW, pode-se 

acessar um ambiente baseado em mapas conceituais como meio de navegação. Desta 

forma, estas ferramentas para construção de mapas conceituais estão sendo usadas para 

organizar sites na web, que são acessados através de índices representados mediante 

modelos de conhecimento expressos por mapas conceituais.  
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Figura 2 – Ambiente multimídia sobre Marte baseado em mapas conceituais para a organização e 

navegação dos conteúdos. 

 
Fonte: Cañas ( 2000, p. 153). 

 

1.1.4. MCs como ferramentas de educação à distância 

 
Cañas (2000, p. 154) aponta que a educação à distância está sofrendo uma 

transformação como conseqüência da facilidade de comunicação, e rápido aceso a um 

grande volume de informações que provêem a Internet. Dentro de seus objetivos 

tradicionais (dar acesso à educação a aqueles setores da população que por razões de 

distância ou horário não podem atender à educação tradicional), as redes computacionais 

mundiais ampliaram enormemente as possibilidades de entrega e acesso. Ao mesmo 

tempo, complementa o autor, instituições que se dedicavam a uma educação presencial, ao 

se dar conta do potencial (em muitos casos econômicos) da versão à distância, têm 

começado a transformar seus cursos presencias em cursos à distância. Como resultado, está 

se tendo uma convergência da educação presencial (que deixa de ser presencial) e a 

educação à distância (que deixa necessariamente de ser à distância) em um ambiente onde 
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a tecnologia permite ao estudante participar dos cursos em qualquer lugar e na hora que 

achar conveniente, sem que o motivo seja necessariamente limitação de ordem física. 

Segundo Cañas (2000, p. 154) diferente dos cursos presenciais, as novas tecnologias 

oferecem ao instrutor o potencial de transformar a organização atual de seus cursos, de 

permitir ao estudante investigar e avançar em seu ritmo, e de criar conteúdos que possam 

ser utilizados em diferentes cursos. Será discutido agora como as ferramentas que foram 

descritas podem ajudar nessas mudanças. 

1.1.4.1. Organização linear de cursos 
Para Cañas (2000, p. 155), a maioria dos cursos que têm sido transformados em 

versões on-line é simples adaptação dos livros texto ou apontamentos do professor, com 

algumas ligações aproveitando as facilidades que oferece o sistema de hipertextos da 

WWW. As páginas da WWW, ainda que com enlaces, segue uma estrutura linear. Em 

geral se tem uma página com o índice ou conteúdo, e liga-se às páginas os diferentes 

temas. Cada tema se implementa como uma seqüência de páginas.  

Cañas (2000, p. 156) afirma que, a tecnologia atual apresenta oportunidades para 

criar ambientes mais poderosos que uma seqüência de páginas de Web. Os mapas 

conceituais como mostrados na Figura 2, permitem ao estudante, navegar através dos 

mapas e das mídias segundo seu interesse, o tema que está investigando, a pergunta que 

está tentando responder, ou simplesmente a ordem em que deseja estudar o tema. Não 

existe uma seqüência predeterminada para a navegação, como se observa em um texto 

linear. O estudante pode navegar através da hierarquia do mapa até um nível tão profundo 

quanto o deseje ou quanto o permita a subordinação do mapa. Isto é impossível de se 

atingir através de um livro-texto. A tecnologia permite se libertar desta estrutura linear. A 

Figura 3 mostra uma versão preliminar do conteúdo para um curso de estatística aplicada, 

segundo o qual o estudante pode navegar e investigar os temas de acordo com seus 

interesses (CAÑAS, 2000, p. 156). 
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Figura 3 – Conteúdo de uma versão preliminar de um curso de Estatística Aplicada. 

 

 
Fonte: (Arguea & Cañas, 1998, citado por Cañas, 2000, p. 155). 

 

1.1.4.2. Uma organização mais modular dos temas 
Para Cañas (2000, p. 156), especialmente em nível de cursos secundários e 

graduação, limitados dentro da estrutura do livro texto, o professor dificilmente pode 

desviar-se da seqüência de capítulos. Organizar um curso baseado em capítulos de 

diferentes livros não é só uma grande dor de cabeça, mas também uma questão de quebra 

de direitos autorais. O autor complementa, o livro texto passa a ser uma enorme limitação 

para o professor. A tecnologia poderá auxiliá-lo a superar essa limitação. Se em lugar de 

criar cursos, os autores se dedicam a criar módulos, unidades independentes que tratam de 
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um só tema, e esses módulos fossem acessíveis via Internet, o professor poderia organizar 

seu curso tomando módulos de diversas fontes, escrito por diferentes professores, de 

universidades distintas (CAÑAS, 2000, p. 156).   

Para Cañas (2000, p. 156), os MCs são mecanismos ideais para a criação de 

módulos independentes. Cada mapa, por definição, expressa o conhecimento sobre um 

contexto específico. Um conjunto de mapas relacionados pode reunir o conteúdo de um 

tema. Estes mapas, por sua vez, estarão ligados a mapas de outros temas. No entanto, esta 

relação não se deve à seqüência do curso, e sim ao conteúdo. O módulo do tema se 

converte em uma unidade independente. Na Figura 3, o mapa conceitual sobre inferência 

estatística, junto com alguns mapas ligados a este forma, em certa medida, é um módulo 

independente dos outros do curso. 

 

1.1.4.3. Reorganização de módulos em diferentes cursos 
 

Cañas (2000, p. 156) aponta que às vezes se tem conteúdos que aparecem em 

diversos cursos. Por exemplo, “inferência estatística” pode ser encontrada como parte de 

um curso introdutório de estatística, um curso de projeto de experimentos, ou um curso de 

tomada de decisão como parte de um programa de mestrado em administração de 

empresas. Atualmente, o mais provável é que para cada um desses cursos, o livro texto 

inclua um capítulo ou secção sobre inferência estatística.  

O autor argumenta que, a educação à distância deve aproveitar ao máximo as novas 

tecnologias e não imitar as limitações apresentadas nos livros texto e na educação 

presencial. Os MCs, utilizados como ferramentas para navegar e organizar informações 

nos prove um cenário no qual se pode construir um ambiente educativo baseado num 

enfoque construtivista, e que pode ser usado por estudantes em qualquer lugar com acesso 

a Internet.  

 

1.2. A ARQUITETURA DE REDE DO CMAPTOOLS 
Segundo Cañas (2003a, p.1), o CmapTools é um pacote de softwares que foi 

projetado com o propósito de prover um ambiente que habilitaria e encorajaria colaboração 

e compartilhamento em um ambiente de construção e uso de modelos de conhecimento 

baseado em MCs. O programa cliente trabalha como uma ferramenta isolada, permitindo 

que o usuário construa MCs e os armazene no disco rígido do seu computador, 
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estabelecendo ligações entre mapas e recursos no disco rígido, bem como impressão desses 

mapas. Porém, a facilidade com que podem ser compartilhados modelos de conhecimento 

e colaboração pode ser estabelecida por Places  (servidores).   

1.2.1. Arquitetura cliente-servidor  
  

Para Cañas (2003a, p. 1), o programa cliente CmapTools é usado para construir e 

manipular os MCs. O programa é executado no computador do usuário, permitindo-o criar 

modelos de conhecimento e armadená-los.   

O armazenamento do modelo de conhecimento tanto pode acontecer no disco 

rígido do computador quanto em um Place (servidor). Para armazenar os modelos de 

conhecimento no disco rígido do computador do usuário não é necessário nenhum software 

além do CmapTools. Porém, para compartilhar um modelo de conhecimento com usuários 

em outros computadores, o programa de cliente precisa se comunicar por um computador 

na rede com um Place: um computador servidor executa o software CmapServer. A Figura 

4 mostra um usuário executando o software CmapTools em seu computador, armazenando 

e recebendo MCs de um Place, ou servidor (Cañas, 2003a, p. 2 ). 

Figura 4: Um cliente CmapTools salva e recebe MCs de um Place (CmapServer). 

 
Fonte:  Cañas ( 2003a, p. 2 ). 

 

Cañas (2003a, p. 2) aponta que, alguns usuários podem acessar o mesmo Place 

simultaneamente, armazenar e receber MCs. Desta forma, usuários podem armazenar e 

colaborar na construção de modelos de conhecimento. 

1.2.2. Localizando um Place 
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 Para Cañas (2003a, p. 2), quando o CmapTools está executando, precisa ter 

disponível um Place. Primeiro, o programa testa se o Place está situado na rede local onde 

o programa cliente está sendo rodado. Segundo, e mais importante, o programa tenta 

localizar o Place disponível na Internet. Terceiro, o usuário pode explicitamente fornecer 

ao CmapTools um endereço de Internet de um Place em particular ao qual ele estará 

ligado. Discutir-se-ão esses passos detalhadamente a seguir. 

1.2.2.1. Servidores na mesma rede local 
O CmapServer, é capaz de anunciar a sua presença em uma rede local em que está 

instalado, isto é feito utilizando o protocolo de rede SLP (Service Location Protocol). 

Quando o cliente CmapTools inicia sua execução  – e periodicamente enquanto ele é 

executado – ele envia uma mensagem de broadcast para localizar a presença do 

CmapServer na rede local. A Figura 5 mostra um cliente instalado em uma rede local, onde 

será localizado naquele servidor o Place através do broadcast. Nenhuma configuração é 

necessária do lado do cliente ou do servidor, a descoberta e localização são automáticas 

(Cañas, 2003a, p. 2 ). 

Figura 5 – O cliente CmapTools e o servidor CmapServer sendo executados na mesma rede local: o 

cliente encontra o Place via broadcast. 

 
Fonte: Cañas (2003a, p. 3).  

 

Segundo Cañas (2003a, p. 3), a mensagem de resposta do servidor fornece ao 

cliente informações sobre quais serviços “Services” estão sendo executados naquele 

servidor em particular. Por exemplo, deixará o cliente saber que o servidor possui uma 

Lista de Discussão, Sopa de Conhecimentos, ou Seção Sincrona de Colaboração entre 

outros serviços. O administrador do CmapServer pode configurar o servidor para executar 

apenas alguns serviços em particular. 
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1.2.2.2. Localizando Place em um diretório de Places 
Os servidores podem ser localizados em qualquer lugar do mundo via Internet, 

desde que eles não estejam protegidos por traz de um programa firewall. Entretanto, ele 

necessita de um mecanismo que o cliente CmapTools possa encontrar esse servidor. Esta 

necessidade é suprida com o Directory of Places usando o protocolo SLP (Cañas, 2003a, p. 

3). 

Para Cañas (2003a, p. 3), o Directory of Places é um tipo especial de servidor que 

controla as inscrições dos CmapServers. Quando o CmapServer é executado, ele cantata 

com o Directory of Places e define sua configuração ou o Directory of Places que está 

rodando na mesma rede local e será localizado por broadcast  . Além do seu endereço de 

Internet, o CmapServer prover outro dado pertinente, o seu nome e outra informação de 

identificação, e os serviços que estão sendo executados (serviços como Lista de Discussão, 

Soma de Conhecimento, Colaboração Síncrona etc.). Periodicamente, o CmapServer 

contata  com o Directory of Places para prover uma heartbeat – uma indicação de que ele 

está rodando. Se um Directory of Places não recebe uma heartbeat de um CmapServer por 

um período de tempo, ele o remove da lista de servidores ativos. 
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Figura 6 – CmapServers registra com um Directory of Places e periodicamente faz ele saber que  

está ativo e executando. 

 
Fonte: Cañas (2003a, p. 4). 

A Figura 6 mostra quatro CmapServers relatando a um Directory of Places. Note 

que o Directory of Places não armazena nenhum MC. Todas as informações sobre os 

CmapServers que estão ativos e executando são informados a ele (Cañas, 2003a, p.  ). 

Para Cañas (2003a, p. 4), quando o programa cliente CmapTools é iniciado, ele faz 

contato com o Directory of Places definido na configuração e recebe a lista de 

CmapServers que está disponível. Ele então fará contato com cada um desses servidores 

para saber se ele está acessível e acessa informações sobre o Place.   
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Figura 7 – O cliente CmapTools contata o Directory of Places para obter a lista de CmapServers, e 

então contata com cada Place separadamente. 

 
Fonte: Cañas (2003a, p. 5).  

 

1.2.2.3. Localizando Private Places 
 

Os CmapServers podem ser configurados para não serem registrados por um 

Directory of Places, ou pode ficar atrás de um firewall que impede que uma inscrição 

aconteça. Se o programa cliente CmapTools não estiver na mesma rede local que o 

servidor, o usuário pode explicitamente informar o endereço ( IP ou endereço de domínio) 

do servidor. Se optar pelo endereço IP, o usuário pode informar a porta em que o servidor 

está escutando. Por padrão, a porta usada é 4447. Refere-se a Places que são localizados 

via um endereço explícito de Internet informado pelo usuário como Private Places. Uma 

vez que o Pivate Place é informado, o cliente irá localizá-lo toda vez que for executado. 

Um caixa de diálogo pode ser usada para remover ou editar um Private Place da lista dos 

servidores a serem contatados (Cañas, 2003a, p. 5).  

Cañas (2003a, p. 5) aponta que, a Figura 8 mostra dois usuários CmapTools. O da 

esquerda será acessado pelo Place “Students Cmap”  via broadcast, enquanto que o 

usuário da direita será também acessado pelo Place “Corporate Cmaps” que será 
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localizado por um endereço de Internet explicitamente informado. Além disso, ambos os 

usuários podem trabalhar nos Places localizados via o Diretory of Places descrito acima.  

Figura 8 – O usuário CmapTools da esquerda acessa o servidor da rede local (Place: Studants 

Cmaps), enquanto o outro usuário acessa o Studants Cmap e o Private Place Science Cmaps 

 
Fonte: Cañas (2003a, p. 6). 

 
Para Cañas (2003a, p. 6), um Private Place não pode estar atrás de um firewall ou 

inacessível via broadcast ou pelo Directory of Places. Um servidor que esteja na mesma 

rede local do cliente, ou que esteja registrado no Directory of Places pode ser adicionado 

ao Private Place no cliente. O programa cliente localizará o servidor de varias maneiras e 

saberá se ele corresponde ao mesmo Place.  

A Figura 9 mostra um cliente CmapTools conectado a vários Places através dos 

três mecanismos descritos acima. O Place “Studants Cmaps” será localizaado via 

broadcast desde que o computador do usuário esteja na mesma rede local que o 

CmapServer. O “Corporate Cmaps” é localizado como um Private Place informando 

explicitamente o endereço Internet do CmapServer. “Public Cmaps”, “Science Cmaps”, e 

“History Cmaps” são localizados via Directory of Places (Cañas, 2003a, p. 6).  
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Cañas (2003a, p. 6) aponta que, enquanto o programa cliente é executado, 

periodicamente verifica no Directory of Places do CmapServer se está disponível ou se 

está muito tempo fora do ar. 

 

1.2.3. Indexando e procurando 
Os mecanismos para localização de Places descritos nas seções anteriores 

permitem que o cliente CmapTools acesse os Places localizados na Internet, na Intranet ou 

na mesma rede local. Cada Place pode conter um grande número de modelos de 

conhecimento, cada modelo de conhecimento que pode conter um grande número de MCs 

com centenas ou milhares de recursos (MCs, imagens, vídeos, textos, links de páginas da 

Web etc.) (Cañas, 2003a, p. 7). 

Figura 9 – Um usuário CmapTools goza das vantagens de três mecanismos para localizar os Places 

(broadcast, Private Places e Directory of Places) para acessar MCs de uma variedade de CmapServers. 

 
Fonte: Cañas (2003a, p. 7). 

Segundo Cañas (2003a, p. 7), para melhorar o desempenho e simplificar a procura 

de MCs e recursos de um cliente CmapTools estão indexados em cada CmapServer. Os 

índices incluídos: de cada MCs, todos os conceitos, frases de ligação, propriedades 

(proprietários, questões foco etc.) notas; para todos os recursos, o nome e título (imagens, 

vídeos, sons etc.), e em caso de textos de ligação ou paginas Web, seus conteúdos. Todas 

essas informações estão disponíveis para procura. Índices e procuras são implementados 

usando o mecanismo Jakarta Lucene, que proporciona maior velocidade de resposta e uma 

linguagem de busca bastante poderosa. 

Para Cañas (2003a, p. 7), com o aumento do número de CmapServers a cada dia e 

uma maior distribuição destes pelo mundo, procurar por um MCs sobre um tópico em 
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particular pelo mundo implicaria procurar em cada CmapServer individualmente. Para 

aumentar a velocidade global de busca, periodicamente é feita uma cópia dos índices do 

CmapServer para um IndexServer, como mostra a Figura 10. 

Ao ser executado, o IndexServer  registra no Directory of Places que está 

configurado para “register with” , e periodicamente informa que está em execução.  A 

disponibilidade do IndexServer é passada on para os clientes CmapTools e servidores 

CmapServers ao acessarem o Directory of Places (Cañas, 2003a, p. 7). 

Segundo Cañas (2003a, p. 7), o CmapServer faz contato com o Directory of Places 

para encontrar o endereço do IndexServer. Caso ele esteja ativado, envia uma cópia do seu 

índice periodicamente para o IndexServer. Acumulando todos os índices, o IndexServer 

atua como uma central de índices para todos os CmapServers. 

 

Figura 10 – Periodicamente, os CmapServers enviam um cópia dos seus índices para o IndexServer. 

 
Fonte: Cañas (2003a, p. 8). 

 

Cañas (2003a, p. 8) aponta que, os Clientes CmapTools também recebeu do 

Directory of Places o endereço de Internet do IndexServer. Enviando uma query para o 

IndexServer em vez de para um CmapServer em particular, o usuário está cobrindo todos 

os CmapServers registrados no Directory of Places em uma única pesquisa. 

Para Cañas (2003a, p. 8), o usuário tem a opção de especificar o local onde uma 

pesquisa em particular irá acontecer. Uma procura no computador do usuário irá localizar 
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MCs e recursos em MyCmaps. O usuário pode também selecionar especificamente um ou 

mais CmapServers como alvo de pesquisas. As pesquisas padrão no CmapTools incluem 

pesquisas no IndexServer ( com cobertura de todos os CmapServers registrados no 

Directory of Places), pesquisando diretamente em outros CmapServers conhecidos do 

cliente CmapTools não cobertos pelo IndexServer (ou seja, Private Places ou 

CmapServers localizados somente no broadcast  ), mais as pesquisas MyCmaps. 

 

1.2.4. Replicação do Directory of Places 
O Directory of Places tem um papel fundamental entre os nós dos CmapTools na 

rede. Pelo Directory of Places, os clientes CmapTools encontra os CmapServers e os 

IndexServers. É fundamental que os Directory of Places estejam sempre disponíveis para 

responder rapidamente às solicitações (Cañas, 2003a, p. 8). 

Figura 11 – Os Directory of Places pode ser configurado para replicar, independente do Directory of 

Places um CmapServer ou IndexServer configurado como “com registro”. 

 
Fonte: Cañas (2003a, p. 9). 

 

Cañas (2003a, p. 9) aponta que, para garantir os serviços providos pelo Directory of 

Places, a rede permite a replicação de Directory of Places. Isso significa que numa rede 

pode-se ter mais de um Directory of Places, e todos eles vão trocar informações e as 

mantém atualizadas. A Figura 11 mostra sete CmapServers e um IndexServer registrados 
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por três Directory of Places. Nesse caso, todos os CmapServers receberão o endereço do 

IndexServer para enviar seus índices para procuras. 

Para Cañas (2003a, p. 9), um cliente CmapServer faz contato com um dos 

Directory of Places que irá receber informações relativas a todos os servidores 

(CmapServers e IndexServers) registrados em qualquer Directory of Places. A Figura 12 

mostra um cliente usuário do CmapTools registrando em um único Directory of Places 

mas interagindo com todos os CmapServers em uma rede. 

1.2.5. Extensões (Scope) 
Segundo Cañas (2003a, p. 9), a rede descrita acima assume um conjunto de clientes 

CmapTools e servidores (CmapServers, IndexServer, Directory of Places) unidos para 

permitir o compartilhamento e a colaboração entre todos eles. 

Uma organização pode precisar ter dois conjuntos paralelos de clientes e servidores 

para os quais quer manter em redes lógicas separadas, até mesmo quando eles estão, por 

exemplo, em uma rede local (Cañas, 2003a, p. 9).  

Figura 12 – Os clientes CmapTools acessam vários CmapServers localizados via replicação de 

Directory of Places. 

 
Fonte: (Cañas, 2003a, p. 10). 

 

Para Cañas (2003a, p. 10), a separação entre essas duas redes lógicas é possível 

quando se define o “scope” de cada rede. Um scope é o identificador da rede. Cada cliente 
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CmapTools, CmapServer, IndesServer, e Directory of Places pode pertencer a um ou mais 

scopes . Ele ignora qualquer informação que não corresponda ao scope para o qual foi 

definido. A rede pública do CmapTools, por exemplo, tem scope “cmapdp”. 

Segundo Cañas (2003a, p. 10), o software CmapTools (cliente, servidor etc.) por 

padrão é configurado para usar o “cmapdp”, qualquer  cliente instalado terá por padrão ser 

parte desse scope. Qualquer um desses programas pode ser configurado para um outro 

scope diferente do, ou além do, “cmapdp”. Assim, um usuário que deseje instalar um 

cliente CmapTools e CmapServer na rede local onde um outro cliente CmapTools está 

sendo executado pode mudar o scope do CmapServer, e adiciona ao novo scope do seu 

Cliente CmapTools, e de que maneira o cliente verá todos os outros servidores, mas seu 

servidor ficara escondido para os outros clientes. Analogamente, a organização pode 

decidir que todos os clientes e servidores estarão sob diferente scope, e não  ter acesso ao 

“cmapdp”. 

Figura 13 – Dois scopes (mostrados como verde e laranja) permitem aos usuários à esquerda e à 

direita acessar diferentes redes, enquanto que o usuário do meio acessa ambas as redes. O Place “Public 

Cmaps” é parte de ambos os scopes 

 
Fonte: Cañas (2003a, p. 11). 

Segundo Cañas (2003a, p. 11), da mesma maneira que um cliente CmapTools pode 

estar em mais de um scope, um Directory of Places pode ser configurado para servir para 
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mais de um scope,  e o CmapServer pode ser configurado para pertencer a mais de um 

scope. 

Para Cañas (2003a, p. 11), a Figura 13 mostra dois scapes, representados pelas 

cores laranja e verde ( scopes são identificados por seu nomes no CmapTools, as cores são 

usadas na Figura 13 apenas com propósitos ilustrativos). O scope verde consiste de um 

Directory of Place e um CmapServer a esquerda da figura, mais o “Public Cmap” 

CmapServer no meio. O scope laranja inclui o Directory of Places e CmapServer à direita, 

e compartilha o “Public Cmaps” CmapServer com o scope verde. O usuário à esquerda tem 

seu CmapTools configurado para o scope verde, e acessar os dois CmapServers e o 

Directory of Places registrados em seu scope. O usuário à direita pode acessar o Directory 

of Places e o CmapServers registrados no scope laranja. O usuário do meio tem seu 

CmapTools configurado para acessar ambos os scopes (verde e laranja) e pode acessar 

todos os CmapServers e Directory of Places de ambos os scopes. 

 O scope não é um mecanismo de segurança. Os usuários podem facilmente 

adicionar ou apagar scopes em seu clientes CmapTools ou administradores ao seu 

CmapServers ou Directory of Places, e essa é uma forma de proteger um scope (por 

exemplo via senha ou outro mecanismo) (Cañas, 2003a, p. 11). 

 Cañas (2003a, p. 11) aponta que, essa é uma forma de dividir ou organizar 

diferentes conjuntos de clientes e servidores de acordo com as necessidades dos usuários. 

 
 

Referências 
 

ALVES, L. & NOVA,C., Educação à Distância: Limites e Possibilidades. In: Educação à 

Distância: Uma Nova Concepção de Aprendizado e Interatividade.São Paulo. Editora 

Futura 

 

AUSUBEL,D.P. , Psicologia Educativa: Un punto de Vista Cognoscitivo.México. Editorial 

Trillas. 1978 

 

CAÑAS, A.J. et al (2000). Herramientas para Construir y Compartir Modelos de 

Conocimiento Baseados em Mapas Conceptuales. Disponível em: < 



 150

http://www.ihmc.us/users/acanas/Publications/RevistaInformaticaEducativa/Herramientas

ConsConRIE.htm> Acesso em 02 de nov. de 2005. 

 
__________. et al (2003a). The Network Architecture of CmapTools. Disponível em: < 

http://cmap.ihmc.us/Publications/WhitePapers/The%20Network%20Architecture%20of%2

0CmapTools.pdf> Acesso em 02 de nov. de 2005. 

 
 

MOREIRA, M. A., Mapas Conceituais e Aprendizagem Significativa, (1997). Disponível 

em:< http://www.if.ufrgs.br/~moreira/mapasport.pdf> 

Acesso em 10 de setembro de 2005. 

 

_______________. Aprendizagem Significativa. Brasília, Ed. Universidade de Brasília, 

1999 

 

NOVAK, J.D., GOWIN, D.B. Learning How to Learn . Cambridge. Cambridge University 

Press. 1984. 


