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RESUMO

É necessária a busca de metodologias que facilitem o desenvolvimento da cognição dos estudantes no processo de ensino e aprendizagem. O 
mapeamento conceitual é uma estratégia de representação gráfica da informação que pode contribuir para um amadurecimento das formas de 
ensinar, avaliar e aprender. Assim, ao construir seus próprios mapas, os indivíduos devem organizar hierarquicamente os conceitos e uni-los com 
termos de ligação, resultando daí, individualmente ou em grupo, uma estrutura ordenada de conhecimento. Com isso, os Mapas Conceituais têm 
por objetivo representar essas relações significativas entre conceitos na forma de proposições. A obrigação de incluir um conector ou termo de 
ligação é o principal diferencial dos Mapas Conceituais. Assim, construir um bom Mapa Conceitual depende da recursividade do fazer enquanto 
processo de aprendizagem. As experiências de elaboração e reconstrução dos mapas podem contribuir para o entendimento mais claro do 
instrumento e na organização dos conceitos do conteúdo a ser aprendido. Isso é relevante, pois geralmente a primeira versão do mapa 
construído tem simetria pobre e alguns conceitos acabam mal localizados. O objetivo do artigo é analisar a construção de Mapas Conceituais no 
desenvolvimento de conceitos ambientais em um curso de Graduação em Licenciatura em Pedagogia. O estudo se caracterizou por uma pesquisa 
cujo objetivo era exploratório-descritivo combinado com abordagem qualitativa, pois teve por essência descrever o fenômeno estudado. Nesse 
contexto, a pesquisa de campo foi o procedimento adotado para a coleta de dados. Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram 16 
Mapas Conceituais produzidos (de um total de 120) por 4 estudantes do 5º período de um curso de Graduação em Licenciatura em Pedagogia, 
considerando seis etapas: I) apresentação da teoria da Aprendizagem Significativa e dos Mapas Conceituais a partir de conceitos ambientais, 
antes da execução da aula, na disciplina de Conteúdo, Metodologia e Prática de Ensino de Ciências e Educação Ambiental; II) construção da 1ª 
versão do Mapa Conceitual tendo como condição básica o uso de no máximo doze conceitos, sendo dois obrigatórios: “Ser Humano” e “Meio 
Ambiente”; III) avaliação qualitativa (aos pares) dos Mapas Conceituais produzidos entre os estudantes; IV) construção da 2ª versão do Mapa 
Conceitual nas mesmas condições já descritas no item II; V) construção da 3ª versão do Mapa Conceitual produzido utilizando o software 
CMapTools nos mesmos padrões estabelecidos; e VI) construção da 4ª versão do Mapa Conceitual no momento da 1ª avaliação da disciplina, 
seguindo os mesmos procedimentos adotados na construção dos outros mapas. Para analisar os Mapas Conceituais construídos foram 
observados os seguintes itens durante o processo: eixo de conceitos explorados, qualidade dos termos de ligação e tipo de estrutura do Mapa 
Conceitual. Os resultados indicaram que os estudantes compreendem o que é conhecimento prévio, mas em alguns casos não trabalham de 
forma a problematizá-los consistentemente, ou seja, não conectam os conceitos e termos de ligação de uma forma mais elaborada. A maioria dos 
estudantes, em seus relatos, demonstrou não ter clareza sobre algumas orientações para a construção de um bom Mapa Conceitual, o que faz 
supor que um bom mapeador precisa experimentar várias vezes o instrumento para dominá-lo tecnicamente para expor uma complexidade 
conceitual e estrutural maior do que as experiências anteriores. A experiência da recursividade, ou seja, o refazer dos mapas foi muito elogiado, 
pois assim eles podiam melhorar continuamente o que foi realizado, gerando uma certa segurança e reduzindo a ansiedade de ter que acertar 
sempre. O processo de avaliação aos pares dos Mapas Conceituais foi muito louvável, pois torná-los avaliadores fez com que eles refirmassem as 
orientações e condições básicas para a proposta desenvolvida.
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