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Resumo 

 
Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados de uma experiência na disciplina  

de Biologia do Curso Técnico em Eletrotécnica integrado ao Ensino Médio do Centro Federal de 
Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG) utilizando o mapa conceitual como 
instrumento de avaliação da aprendizagem dos impactos ambientais que podem ocorrer na geração 
de alguns tipos de energia. Para essa aprendizagem construímos um material a partir dos princípios 
da teoria da aprendizagem significativa, ou seja, a partir do princípio da diferenciação progressiva e 
reconciliação integrativa e o postamos em um blog durante um bimestre. Os mapas conceituais 
construídos pelos alunos mostraram que estes estruturaram, hierarquizaram, diferenciaram, 
relacionaram e integraram conceitos dos vários tipos de impactos ambientais, levando-o a 
diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa. 
Palavras-chave: mapas conceituais; impactos ambientais; blog. 
 

Abstract 
 

This work describes the results of an experiment in the discipline of biology of the Technical 
Course in Electrical of the Federal Center of Technological Education of Minas Gerais (CEFET-
MG), Brazil,  using the concept map as a tool for environmental impact learning that occur in the 
generation of some types of energy. To promote this learning a instructional material was built 
based on the principles of the meaningful learning theory, i.e., from the principle of progressive 
differentiation and integrative reconciliation and posted on a blog for two month. Concept maps 
showed that students structured, differentiated, integrated and related concepts of various types of 
environmental impacts, taking to the progressive differentiation and integrative reconciliation. 
Keywords: concept maps; environmental impact; blog. 
 
 

Introdução 

A Constituição Federal de 1988 descreve em seu Art. 225 que: “Todos têm direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 
vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações”. Como pode ser observado nesse artigo, cuidar do meio ambiente não 
é um dever somente do poder público (Estado), é também um dever de toda a coletividade e cada 
cidadão deve dar sua parcela de contribuição para sua defesa e preservação, pois como descreve 
Oliveira (2006) são as pequenas ações que resultam em grandes mudanças. Entretanto, para isso é 
necessário que o cidadão tenha consciência da sua responsabilidade para com o meio ambiente e 
essa conscientização passa pelo espaço escolar a partir de uma Educação Ambiental. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (Brasil, 1997) a Educação 
Ambiental deve ser integrada ao processo educacional como uma temática a ser inserida no 
currículo como um tema transversal, ou seja, uma temática que transita nos diversos conteúdos 
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envolvendo assimilação dos mesmos, formação de conceitos e aquisição de competências para agir 
de forma transformadora, contribuindo para uma consciência geral do meio ambiente e a 
compreensão das questões ambientais. Neste contexto, a Educação Ambiental está inserida em 
diversos currículos numa perspectiva de transversalidade e interdisciplinaridade. 

Entre os vários temas interdisciplinares que podem ser trabalhadas na Educação Ambiental 
estão às questões energéticas relacionadas aos impactos ambientais provenientes da geração de 
energia. Discutir essas questões é muito importante, uma vez que a energia é um dos fatores que 
contribuem para o desenvolvimento econômico e social do país. Devido a sua importância temos 
observado na mídia que discussões envolvendo fontes energética renováveis para produção de 
energia elétrica tem ganhado destaque mundial.  Entretanto, como descrevem Silva e Carvalho 
(2002) os benefícios da produção da energia elétrica são facilmente reconhecidos pela população, 
enquanto os diferentes impactos ambientais advindos da produção desta energia são dificilmente 
percebidos pelos diferentes grupos sociais, entre eles, o escolar.   

Uma vez que uma das funções da escola é formar cidadãos capazes de entender a realidade 
em que vivem e estar preparados para participar ativamente da vida local onde estão inseridos, essas 
questões não podem deixar de serem discutidas. Desta forma, o objetivo desse trabalho é descrever 
uma experiência com alunos do ensino técnico de eletrotécnica envolvendo discussões e debates 
dos impactos ambientais que podem surgir a partir do uso de alguns tipos de energia. Para isso 
utilizamos um blog como espaço de divulgação de um material construído para ser potencialmente 
significativo e mapas conceituais como instrumento de avaliação da aprendizagem significativa 
desses impactos no meio ambiente. 

Segundo Moreira (2010) o material para ser potencialmente significativo deve seguir os 
princípios da diferenciação progressiva e da reconciliação integrativa. Para a diferenciação 
progressiva, a organização sequencial dos conteúdos deve ser desenvolvida partindo dos conceitos 
mais gerais até chegar às questões mais específicas. Entretanto, não devemos esquecer que a seleção 
ou construção de um material instrucional potencialmente significativo é uma decisão do professor 
e a escolha por aprender significativamente é uma decisão exclusiva do aluno. 

Nesse trabalho, essa organização partiu dos Impactos Ambientais (conceito mais geral) 
gerados pelos tipos de energia e chegou aos mais específicos relacionados as suas causas e 
consequências como por exemplo,  aquecimento global, efeito estufa, poluição, migração, saúde, 
entre outros.   

A reconciliação integrativa consiste no delineamento das relações entre as diferenças e 
semelhanças dos conceitos dentro de um conteúdo. Esse delineamento provoca uma reestruturação 
na estrutura cognitiva do aluno dentro de um processo constante de construção do conhecimento. A 
diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa são processos fundamentais na construção de 
uma aprendizagem significativa. Quando um aluno no seu processo de aprendizagem consegue 
desenvolver uma reconciliação integrativa automaticamente se entende que ele realizou uma 
diferenciação progressiva (Moreira, 2010). 

Na nossa experiência, a diferenciação progressiva foi se desenvolvendo à medida que as 
postagens foram sendo publicadas e discutidas em sala de aula. Com essa dinâmica, os conceitos 
foram sendo gradativamente ampliados, ordenados, caracterizados a cada tipo de impacto dando 
assim, significado aos novos conhecimentos. A acessibilidade do blog facilita explorar relações 
entre ideias, diagnosticar semelhanças e diferenças importantes fazendo com que o conhecimento já 
existente na estrutura cognitiva do aluno se reorganize com as novas informações levando assim a 
uma reconciliação integrativa. Para se alcançar o princípio da reconciliação integrativa é 
fundamental promover um verdadeiro “sobe e desce” nas hierarquias conceituais durante o tempo 
em que as novas informações são apresentadas  (Moreira, 2010).   
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No espaço escolar, uma forma de avaliar se houve a diferenciação progressiva e a 
reconciliação integrativa na estrutura cognitiva do aluno é utilizar mapa conceitual, o qual expõe de 
forma clara os conceitos que foram aprendidos. Como descreve Moraes, Santana e Barbosa (2006) 
o mapa conceitual não permite que o aluno tenha uma visão única e fechada de um determinado 
conceito, pois na sua construção ele realiza diversas inferências que exigem não somente o 
significado dos conceitos, mas as interelações entre os mesmos. Desta forma, o mapa conceitual 
pode ser utilizado no processo de avaliação do conhecimento. Nesse trabalho, o utilizamos como 
instrumento de avaliação da aprendizagem dos impactos ambientais provenientes da geração de 
energia eólica, fotovoltaica, hidrelétrica e uso de combustíveis fósseis. 

Mapa conceitual é uma ferramenta utilizada para organizar e representar conhecimento. Ele 
inclui conceitos, usualmente dentro de círculos ou caixas, e mostra a relação entre esses conceitos 
por meio de linhas (Novak & Cañas, 2008). De acordo com Moreira (2012) o uso do mapa 
conceitual como recurso de aprendizagem não tem como objetivo qualificar conceitos, mas 
relacionar e hierarquizar esses conceitos e contribuir para o aluno integrar, compor e caracterizá-lo. 
A estrutura hierárquica de conceitos para um conhecimento em particular, depende do contexto 
onde esse conhecimento está sendo aplicado ou considerado.  

 

Desenvolvimento da Atividade 

Desenvolvemos essa experiência durante o 4º bimestre do ano letivo de 2012, com 36 alunos 
do 20 ano do Ensino Profissional Técnico em Eletrotécnica do CEFET-MG. A turma foi organizada 
em 6 grupos.  No ano anterior esses alunos estudaram na disciplina de física o conteúdo energia. 
Assim, aproveitamos este conteúdo para discutir suas interferências no meio ambiente enfatizando 
os impactos ambientais provenientes dos tipos de energia eólica, hidrelétrica, fotovoltaica e do uso 
de combustíveis fósseis. Impacto ambiental é um dos conteúdos programáticos do referido bimestre 
da disciplina de Biologia. O espaço utilizado para essas discussões foi um blog1 construído pela 
Coordenação de Ciências. Para essas discussões construímos um material instrucional para facilitar 
a aprendizagem significativa. 

Antes de desenvolver as atividades no blog realizamos um levantamento do conhecimento 
prévio dos alunos com a seguinte questão: "O que você entende por Impacto Ambiental?". Uma vez 
que esses alunos já tinham trabalhado também na disciplina de física com mapas conceituais, 
solicitamos que construíssem dois mapas, uma tendo como conceito inclusivo Energia e o outro 
Impacto Ambiental ainda com o objetivo de  levantamento dos conhecimentos prévios desses 
alunos. 

 Após a análise desses conhecimentos prévios postamos no blog nosso material instrucional 
(textos) e links relativos aos tipos de energia e seus impactos no meio ambiente e estimulamos os 
alunos a produzirem também atividades e discussões no blog que permitissem relacionar um 
determinado impacto com os vários tipos de energia, ampliando assim, seu conceito e dando-lhe 
mais significado. 

Após cada postagem, nas aulas seguintes abríamos discussões envolvendo os tópicos 
postados e solicitávamos que os grupos organizassem suas ideias e posteriormente as publicassem 
no blog para a socialização dos seus comentários.  

No final do bimestre solicitamos que os alunos construíssem um novo mapa tendo como 
conceito principal Impacto Ambiental, o qual foi utilizado como instrumento de avaliação.  Para sua 
construção discutimos alguns conceitos trabalhados no blog e os alunos selecionaram os mais 
                                                            
1 tecnocienciablogspot.com.br 
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significativos. Nesse momento, orientamos também que na construção do mapa observassem a 
hierarquização desses conceitos, pois esse seria um dos itens utilizado na análise dos mapas, além 
de número de conceitos, as ligações válidas, proposições válidas e a estrutura geral. A partir desses 
itens observamos se o aluno atingiu os princípios da diferenciação progressiva e reconciliação 
integrativa, os quais são fundamentais para avaliar uma aprendizagem significativa. 

 

Análise da aplicação do material instrucional no blog 

Inicialmente, com o objetivo de fazer um levantamento do conhecimento prévio foi 
realizado um pré-teste, onde os alunos responderam a seguinte questão: "O que você entende por 
Impacto Ambiental?". As respostas dessa questão estão apresentadas abaixo:. 

Alguma ação humana que seu efeito gerará algum risco ao meio ambiente. (Grupo 1). 

São os danos ecológicos causados pelo homem. (Grupo 2) 

Impacto ambiental é o efeito das ações que o homem muda na natureza, alterando o ciclo natural 
das coisas. (Grupo 3) 

É um grande desequilíbrio no meio ambiente, provocado por ações humanas. (Grupo 4) 

É quando há uma alteração no curso natural do desenvolvimento dos seres. (Grupo 5) 

É o dano sofrido pelo meio ambiente causado pelo homem ao retirar algum de seus recursos, ou 
alterar a cadeia alimentar, e ainda poluir o ambiente. (Grupo 6) 

Como pode ser observado nas respostas dos alunos, eles possuem conhecimentos prévios 
sobre impacto ambiental, evidenciando que tem consciência do papel do homem no meio ambiente. 
Embora considerem o impacto ambiental somente como conseqüência das alterações provocadas 
pelo homem em uma relação de causa e efeito e de acordo com Santos (2004), impacto ambiental é 
toda ação perceptível que compromete o equilíbrio dos sistemas naturais e pode ser proveniente 
tanto de ações humanas quanto de fenômenos naturais, esse conhecimento prévio é muito 
importante, pois atuará como ponto de partida do processo da sua aprendizagem. Eles não serão 
substituídos ou eliminados mediante nova aprendizagem, mas, ressignificados.  

Na sequencia solicitamos que os alunos construíssem um mapa conceitual no qual “Energia” 
fosse o conceito inclusivo. As figuras 1, 2 e 3 mostram os mapas conceituais construídos pelos 
grupos 3, 5 e 6. 

Podemos observar nessas figuras que os alunos possuíam conhecimento prévio do tema 
abordado, o que era de se esperar, uma vez que já o haviam estudado na disciplina de física. 
Entretanto, ao construírem seus mapas, os grupos utilizaram em alguns momentos, frases longas 
dentro das figuras geométricas em substituição a uma única palavra que delimita um conceito, 
evidenciando que não possuem uma ideia do significado dessa palavra. Observando essa 
dificuldade do aluno em encontrar uma palavra que represente um conceito, levantamos uma 
discussão sobre o que é um conceito. Para isso nos baseamos em Faria (1995), o qual descreve que 
na teoria da aprendizagem significativa, conceito é definido como uma palavra com significado 
genérico que representa objetos por meio de suas características gerais. 

Após essa discussão e apresentação de exemplos, solicitamos a construção de um segundo 
mapa conceitual cujo conceito mais geral fosse impacto ambiental ainda como um instrumento para 
avaliar o seu conhecimento prévio. Esses mapas estão apresentados nas figuras 4,5 e 6. 
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Figura 1 - Mapa de energia construído pelo grupo 3. 

 
Figura 2 - Mapa Conceitual de energia construído pelo grupo 5. 
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Figura 3 - Mapa Conceitual de energia construído pelo grupo 6. 
 
 

 

Figura 4 - Primeiro mapa conceitual de impacto ambiental construído pelo grupo 3. 
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Figura 5 - Primeiro mapa conceitual de impacto ambiental construído pelo grupo 5. 

 

 
Figura 6 - Primeiro mapa conceitual de impacto ambiental construído pelo grupo 6. 
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Podemos perceber a partir desses mapas que os alunos entenderam o significado da palavra 
conceito de acordo com Farias (1995). Esses mapas forma analisados a partir dos critérios descritos 
por Trindade e Hartwig (2012), os quais estão apresentados no quadro 1. 

 Grupo 3 Grupo 5 Grupo 6 
Conceitos Válidos 12 12 14 
Ligações Válidas 11 12 13 

Palavras de Ligação 7 9 9 
Proposição Válida 4 5 7 

Hierarquia Sim Sim Sim 
DP Sim Sim Sim 
RI Não Não Não 

Quadro 1 – Critérios de análise dos Mapas Conceituais construídos pelos grupos 3, 5 e 6. DP = 
Diferenciação progressiva. RI = Reconciliação integrativa. 

Podemos notar nas figuras 4 e 5 e neste quadro 2 que os mapas conceituais construídos pelos 
grupos 3 e 5 apesar de apresentarem poucas ramificações, empregam frases/palavras de ligação na 
sua maioria válidas, construindo assim, proposições verdadeiras. 

No desenvolvimento da construção desse primeiro mapa conceitual de impacto ambiental 
para sondagem dos conhecimentos prévios, podemos notar que os alunos conseguiram atingir o 
princípio da diferenciação progressiva. Entretanto, não fizeram ligações cruzadas e, portanto, não 
atingiram nesse momento, o outro ponto fundamental para uma aprendizagem significativa que é o 
princípio da reconciliação integrativa.  

O mapa conceitual construído pelo grupo 6 (Figura 6) apresenta um maior número de 
conceitos válidos e frases palavras/frases de ligação construindo portanto, um maior número de 
proposições válidas. Podemos notar que esse grupo embora tenha atingido o principio da 
diferenciação progressiva, ou seja, partiram do conceito mais inclusivo (impacto ambiental) para os 
mais específicos como suas origens, causas e consequências, não conseguiram fazer ligações 
cruzadas para ampliar o significado de alguns conceitos para atingir o princípio da reconciliação 
integrativa. 

A partir dos resultados acima publicamos no blog, textos, links, questões problemas para 
serem discutidas pelos grupos e posteriormente publicadas. A dinâmica do blog dá oportunidade aos 
alunos de confrontarem suas ideias e reflexões num plano social contribuindo para a construção do 
conhecimento (Coutinho e Bottentuit Jr, 2007).  Além de discutir por meio do blog, após cada 
postagem discutíamos em sala de aula as questões problemas. 

O uso de blogues, como interface cognitiva contribui para uma aprendizagem significativa 
permitindo aos alunos controlarem o seu processo de aprendizagem fazendo suas descobertas e 
interpretações e consequentemente auxiliando para a melhoria, a ampliação e a reestruturação dos 
conteúdos que estão sendo trabalhados na sala de aula (Sousa e Silva, 2009).  

No final do bimestre os alunos construíram um terceiro mapa conceitual com o objetivo de 
verificar os conhecimentos adquiridos a partir das atividades propostas. Os mapas construídos pelos 
grupos 3, 5 e 6 estão apresentados nas figuras 7, 8 e 9, respectivamente. 
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Figura 7 – Segundo mapa conceitual construído pelo grupo 3. 
 
 

 

 
 

Figura 8 – Segundo mapa conceitual construído pelo grupo 5. 
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Figura 9 – Segundo mapa conceitual construído pelo grupo  6. 

 
 Nessas figuras podemos observar que esses mapas apresentam uma evolução na sua 
estrutura. Contudo, ao analisar os mapas conceituais não podemos levar em consideração somente a 
sua estrutura, deixando de lado os conceitos e proposições válidas porque como descrevem Moraes, 
Santana e Barbosa (2012) quando isso ocorre estamos analisando apenas seus aspectos elementares, 
uma vez que só a estrutura do mapa conceitual não dá subsídios para avaliar a aprendizagem do 
aluno. Para essa avaliação é necessário buscar características que comprovem a compreensão dos 
alunos do conteúdo trabalhado. É necessário também observar conectividade, emprego adequado de 
frases /palavras de ligação formando assim proposições válidas.  

 Ao tomarmos como referência para análise desses mapas os elementos básicos como 
conceitos e frases/palavras de ligação que criam as proposições formadas pela ligação de dois ou 
mais conceitos, dando-lhe sentido, podemos notar que a maioria das frases ou palavras de ligação 
tem verbos que revelam uma ação que podem indicar causa e consequência relacionados 
hierarquicamente ao conceito chave de impacto ambiental.   

 O quadro 2 mostra os critérios de avaliação dos mapas das figuras 7, 8 e 9. 
  

 Grupo 3 Grupo 5 Grupo 6 
Conceitos Válidos 17 15 16 
Ligações Válidas 20 16 16 
Palavras de Ligação 10 13 12 
Proposição Válida 7 8 10 
Hierarquia Sim Sim Sim 
DP Sim Sim Sim 
RI 2 4 3 

Quadro 2 – Critérios de análise dos Mapas Conceituais construídos pelos grupos 3, 5 e 6. DP = 
Diferenciação progressiva. RI = Reconciliação integrativa. 
Fonte: Trindade e Hartwig (2012). 
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 Comparando os critérios de análise apresentados nos quadros 2 e 3, podemos perceber que 
os elementos fundamentais como conceitos e palavras de ligação foram ampliados, evidenciando o 
papel do blog como um instrumento didático que pode ser utilizado na construção de um material 
potencialmente significativo. Na sequência o princípio da reconciliação integrativa que inicialmente 
não foi observado acaba sendo contemplado no segundo mapa conceitual de impacto ambiental. 

Para uma melhor visualização, essa análise comparativa está apresentada no gráfico 1.  

 

Gráfico 1 – Resultados comparativos dos critérios de análise dos mapas conceituais.  

  

Nessa figura evidenciamos que houve evolução conceitual do aluno na construção dos 
mapas, pois aumentou o número de conceitos formando novas proposições válidas, contemplando, 
assim, o princípio da diferenciação progressiva.  

 O quadro 4 faz uma relação entre as proposições válidas nos dois momentos de construção 
dos mapas conceituais que tinham como conceito geral Impacto Ambiental. Nesse quadro podemos 
perceber que as proposições indicam causa e consequência de uma ação que interferem no meio 
ambiente, tendo como consequência os impactos ambientais. Podemos ainda observar que houve 
um acréscimo de proposições válidas construído em dois momentos distintos e que os grupos 
conseguiram atingir o princípio da reconciliação integrativa ao fazerem ligações cruzadas entre 
conceitos de raízes diferentes do mapa. 

Analisar sob o olhar dos princípios da diferenciação progressiva e da reconciliação 
integrativa são pontos fundamentais para verificar se os objetivos de se promover uma 
aprendizagem significativa foram atingidos. Como descreve Faria (1995) os mapas não excluem e 
nem esgotam uma avaliação da aprendizagem, mas são os melhores instrumentos para avaliar o 
domínio das relações hierárquicas existentes entre os conceitos e proposições. 
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MAPA PROPOSIÇÕES VÁLIDAS 

PRIMEIRO MAPA 

PROPOSIÇÕES VÁLIDAS  

SEGUNDO MAPA 

 

 

 

3 

- IA causado pelo  desmatamento 
-desmatamento interfere na 
biodiversidade 
- EE é causado pelo excesso de CO2 
-EE é causado pela destruição das 
florestas 
 
 

- IA são exemplos de PS, PV, PA, EE 
- PS, PV, PA, EE gerado pela indústria e 
pela urbanização 
- EE destrói a biodiversidade 
- biodiversidade envolve fauna e flora 
- EE destrói o ecossistema 
- EE gera AG 
- AG devido ao aumento de CO2 

 
 
 
5 

-  IA é consequência da PS e PA 
-  IA agrava o EE 
-  EE é consequência do AG 
- PA uso de produtos químicos 
- Desmatamento reduzem a 
biodiversidade  

- CI  gera PS,PV, PA 
- CI emissão de CO2 
- CO2 contribui para EE 
- EE gera AG 
- CI pode provocar desmatamento 
- desmatamento levando migrações 
- migração gerando QS 
- biodiversidade composta por fauna e 
flora   

 
 

 

6 

- IA se manifesta como AG, PV, PA 
- AG provocado pelo EE 
- EE consequente da emissão de CO2 
- desmatamento desequilibra a 
biodiversidade 
- biodiversidade formado pela fauna e 
flora 
- desmatamento desequilibra o 
ecossistema 
- ecossistema formado pela fauna e 
flora  

- IA pode ser PS, PA, PV 
- IA influencia na sustentabilidade 
- IA como AG 
- AG gerando EE 
- EE em função do CO2 
- AG interfere no ecossistema 
- ecossistema composto pela fauna e flora 
- fauna e flora compõe a biodiversidade 
- desmatamento contribui para migração 
- migração gerando QS 

 Quadro 4 – Proposições válidas observadas nos dois mapas conceituais. P = Poluição A= Águas. V 
= Visual. S=Sonora. AG = Aquecimento Global. EE = Efeito Estufa. QS = Questões Sociais. CI = 
Crescimento industrial. 

 

Considerações Finais 

Nesse trabalho, evidenciamos que a medida que o aluno foi interagindo com o blog, ele foi 
desdobrando seu conceito de impacto ambiental e progressivamente foi ampliando-o e construindo 
sua definição.  

Durante a utilização do blog houve uma maior interação aluno/aluno, aluno/professor, 
aluno/material.  O mapa conceitual evidenciou que ao utilizarmos o blog como espaço de 
divulgação de um material potencialmente significativo, com uma estrutura lógica, organização, 
exemplos, linguagem adequada, proporcionou a aprendizagem significativa, pois atingiram o 
princípio da diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa.   
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