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Resumo:
O conceito de gestão ambiental vem amadurecendo nas últimas décadas a partir da contribuição de
diversas áreas do conhecimento e, brevemente descrevendo-a, trata-se de uma alternativa na busca
pela sustentabilidade dos ecossistemas antrópicos, harmonizando suas interações com os ecossistemas
naturais. Este artigo aborda as representações metacognitivas do conceito de gestão ambiental. Para
atingir este objetivo, foi realizado um estudo de caso a partir da visão de profissionais de várias áreas
do conhecimento: engenharia ambiental, administração, economia e pedagogia. Os mapas conceituais
elaborador por esses profissionais serviram de base para discussões a cerca do entendimento do
conceito.
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Metacognitive Analysis of Environmental Management: an
Interdisciplinary Approach to the Use of Concept Maps
Abstract
The concept of environmental management has matured over the last decades from the contribution of
various areas of knowledge, and briefly describing it, it is an alternative in the search for sustainability
of anthropogenic ecosystems, harmonizing their interactions with natural ecosystems. This article
discusses the metacognitive representations of the concept of environmental management. To achieve
this goal, a case study was conducted from the perspective of professionals from different fields of
knowledge: environmental engineering, management, economics and pedagogy. Concept maps makers
these professionals formed the basis for discussions about the understanding of the concept.
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1 Introdução
A crescente preocupação da sociedade com relação a qualidade do meio ambiente e da
utilização consciente dos recursos naturais tem-se refletido na elaboração de legislações
ambientais mais restritivas. Com o passar dos anos, a questão ambiental passou a ser vista,
não apenas como um custo, como era no passado, mas como uma fonte adicional de eﬁciência
e competitividade.
Deste modo, a gestão ambiental configura-se como uma das questões mais importantes, pois
quando a mesma é estruturada e integrada, os procedimentos que se relacionam às questões
ambientais tornam-se eﬁcazes.
Neste contexto, o objetivo deste artigo é propor uma discussão em torno da percepção sobre
Gestão Ambiental através da elaboração de mapas conceituais, considerando o ponto de vista
de diversas áreas de formação.
O artigo encontra-se estruturado em quatro seções, sendo a primeira responsável por
introduzir a questão, enfatizando que, a intervenção do homem sobre a natureza trouxe
consigo uma elevada pressão sobre a disponibilidade de recursos naturais, comprometendo a
capacidade de suporte à vida. A segunda seção aborda a gestão ambiental, nela caracteriza-se
o termo, além de discutirem-se as percepções sobre gestão ambiental. Este tópico propicia um
pano de fundo sobre a situação atual do país e com qual realidade nos defrontaremos. Nesse
contexto, a terceira seção trata da Metacognição e dos Estudos Conceituais, discute-se, além
disso, os mapas conceituais. A quarta seção apresenta a metodologia do trabalho, que
consistiu em avaliar o conhecimento a cerca do termo gestão ambiental a partir da elaboração
de mapas conceituais, utilizando-se para tanto da ferramenta Cmap Tools, versão 5.05.01. A
seção que antecede as considerações finais apresenta e discute os resultados obtidos com base
nos mapas conceituais.
2 Gestão Ambiental
Quando se inicia o debate a cerca do início da degradação ambiental, é necessário pensar que,
a Revolução Médica (que ocorreu no final do século XIX) trouxe consigo o aumento da
expectativa de vida dos indivíduos de 40 para 70 anos, aumentando ainda mais a pressão
sobre os recursos naturais. Afinal, quanto mais habitantes, maior o volume de poluentes
(SEIFFERT, 2011).
Apesar desse fato, foi só durante a Revolução Industrial que o ser humano passou a perceber
que o uso inadequado dos recursos naturais gerava um desequilíbrio ambiental, a ponto de
tornar incapaz o sustento de sua existência. Frente a esse cenário, tem-se a necessidade de
uma mudança de paradigma social, onde a preocupação ambiental passou de “um modismo”
para uma questão de necessidade de sobrevivência (SEIFFERT, 2011).
Há que se pontuar, que os processos produtivos devem considerar não apenas a capacidade de
suporte dos ecossistemas, como também a capacidade de suporte do sistema econômico. Nos
processos industriais, cada individuo utiliza bens e serviços, gerando assim poluição e
consumo de recursos naturais. Os modelos adotados pelos países nos últimos 50 anos
evidenciaram um processo de crescimento econômico e não propriamente de
desenvolvimento (SEIFFERT, 2011).
Em resposta a esse novo olhar sobre a importância da preservação ambiental, nos últimos
anos a legislação ambiental vem exercendo um maior controle sobre as atividades dos setores
produtivos e de consumo, tendo como objetivo atender às exigências da proteção ambiental.
Dentre as diversas definições existentes na literatura, destaca-se, por sua concisão, aquela
adotada por NILSSON (1998):

Gestão ambiental envolve planejamento, organização, e orienta a empresa a alcançar
metas [ambientais] especificas, em uma analogia, por exemplo, com o que ocorre
com a gestão de qualidade. Um aspecto relevante da gestão ambiental é que sua
introdução requer decisões nos níveis mais elevados da administração e, portanto,
envia uma clara mensagem à organização de que se trata de um compromisso
corporativo. A gestão ambiental pode se tornar também um importante instrumento
para as organizações em suas relações com consumidores, o público em geral,
companhias de seguro, agências governamentais, etc. (NILSSON, 1998, p. 134).

O conceito de gestão ambiental foi evoluindo ao longo dos anos, tanto que, Seiffert (2011)
cita que a Gestão Ambiental é uma alternativa para buscar a sustentabilidade dos ecossistemas
antrópicos, harmonizando suas interações com os ecossistemas naturais.
Além disso, menciona que:
A gestão ambiental integra em seu significado:
1. a política ambiental, que é o conjunto consistente de princípios doutrinários que
conformam as aspirações sociais e/ou governamentais no que concerne à
regulamentação ou modificação no uso, controle, proteção e conservação do
ambiente.
2. o planejamento ambiental, que é o estudo prospectivo que visa à adequação do
uso, controle e proteção do ambiente às aspirações sociais e/ou governamentais
expressas formal ou informalmente em uma política ambiental, através da
coordenação, compatibilização, articulação e implantação de projetos de
intervenções estruturais e não estruturais;
3. o gerenciamento ambiental, que é o conjunto de ações destinado a regular o uso,
controle, proteção e conservação do meio ambiente, e a avaliar a conformidade da
situação corrente com os princípios doutrinários estabelecidos pela política
ambiental (SEIFFERT, 2011, p. 54).

Além do exposto por Seiffert (2011) tem-se que considerar também a questão do
monitoramento ambiental, que se caracteriza pelo monitoramento sistemático das
características atuais da situação problema, sempre vislumbrando a situação desejada em
função dos instrumentos de gestão ambiental utilizados em uma dada realidade.
O conceito de gestão vem sendo utilizado para incluir, além da gestão púbica do meio
ambiente, os programas de ação desenvolvidos por empresas e instituições privadas não
governamentais, de modo a administrar sua atividade dentro dos modernos princípios de
proteção do meio ambiente. Desta forma, o conceito de gestão ambiental ter evoluído na
direção de uma perspectiva de gestão compartilhada entre os diferentes agentes envolvidos e
articulados em seus diferentes papéis (SEIFFERT, 2011).
Uma questão que merece ênfase trata-se da distinção entre gestão e gerenciamento ambiental,
onde o segundo é parte integrante do primeiro.
Gestão e gerenciamento ambiental têm, portanto, um caráter bem diferente à medida
que o processo de gerenciamento está associado a medidas de caráter mais tático na
organização, enquanto a gestão implica em processo de ordem mais estratégica. O
processo de gestão sempre implicará na implantação de políticas ambientais,
enquanto o gerenciamento não necessariamente (SEIFFERT, 2008, p. 55).

Gestão ambiental não é apenas uma atividade filantrópica, ou tema exclusivo para ecologistas
e ambientalistas, mas também uma atividade, que possibilita ganhos financeiros para as
empresas. Fato facilmente explicado, já que a preservação do meio ambiente foi o fator de
maior influência dos anos 90 e da primeira década de 2000 (SEIFFERT, 2011).
A partir da explanação sobre as possíveis formatações desse tipo de gestão, permite-se abrir
discussão sobre seu entendimento de conceitos, terminologias e significados, verificando, em
contraponto, a interdisciplinaridade presente em meio aos processos.

3 Metacognição e Estudos Conceituais
Para compreender os significados de metacognição, torna-se amplamente recomendado
entender as faces da mente humana, bem como a aquisição de aprendizado em paralelo às
decorrências culturais e do ambiente.
A mente, segundo Pozo (2004), representa a acumulação cultural de conhecimentos,
finalizada em produtos que podem ser intercalados em terminologias e conceitos, de maneira
mais abrangente. A metacognição, por sua vez, representa a variedade de representações da
mente, enquanto produto cultural e de gestão do conhecimento em razão à sua evolução
(AUSUBEL, 1976; POZO, 2004). É possível, nesse contexto, analisar a existência de mentes:
1) Simbólicas - a aquisição de símbolos e incrementos à linguagem permitiu uma abstração de
significados e, dessa forma, maior compreensão e utilização da mente, como um todo. A
mente simbólica geralmente é tratada de forma a subjetivar a linguagem, os códigos e os
significados, permitindo desligar-se da pressão e dos instintos primários;
2) Teóricas - torna possível a utilização do conhecimento como diálogo, reflexão, objeto de
discussão e de subjetividade. Permite a transformação de pensamentos e a externalização das
principais ideias sobre o assunto a ser tratado;
3) Miméticas - essa classificação mental primária, habilita um sistema de representações em
que algumas ações nas relações são suspensas, de forma a garantir alguma autoridade e
percepção aos sujeitos. Seu foco centra-se na projeção e/ou repetição de ações para tomadas
de decisões futuras;
4) Episódicas - são percepções altamente intuitivas e dependentes do ambiente em questão.
Na evolução humana, é visível a assimilação desse tipo de mente nos chimpanzés e demais
primatas que compunham a escala evolutiva. Seu foco centra-se no “aqui e agora”.
Após a percepção da variedade de mentes e percepções contidas na cognição humana, tornase necessário tomar um objeto como estudo e realizar sua estrutura conceitual. Partindo do
pressuposto de que conceitos podem ser compreendidos como objetos, eventos, propriedades
ou mesmo situações com atributos e critérios comuns, designados por uma cultura, símbolo
ou signo aceito (AUSUBEL, 1976; MOREIRA, 2011), torna-se possível materializar o
entendimento ou apreensão do objeto abstrato (conhecimento).
Exemplos dessa materialização são tomados pela confecção de mapas conceituais, que
permitem reunir – através de representações escritas e miméticas (POZO, 2004) – os
principais eixos do conhecimento e entendimento sobre respectivo tema ou signo. Outros
possíveis modelos de representação cognitiva se tomam por outras ferramentas pedagógicas
como o V Epistemológico e a aplicação de Redes Bayesianas (AUSUBEL, 1976), utilizados
largamente para análise de conteúdo pedagógico e verificação das principais dificuldades
encontradas pelo corpo discente.
3.1 Mapas Conceituais
Os mapas conceituais podem, por um lado, parecer apenas formas de diagramação e
representação de conceitos de forma amplamente pedagógica, através de indicadores e
direcionadores de informações que formam o devido conceito. Por outro lado, eles permitem
acoplar maior subjetividade, dando força ao objeto/conceito em análise (MOREIRA, 1997).
Os mapas conceituais podem seguir uma ordem hierárquica (representando as principais
apreensões concebidas do topo até a base), como também exibir os efeitos de análise de
maneira desordenada, conforme fora apreendido pelo sujeito que o construiu, de acordo com o
grau de importância dado por ele. Segundo Souza e Boruchovitch (2010), os mapas

conceituais permitem uma abordagem multifacetada das terminologias a serem estudadas,
tratando assim, a subjetividade e possibilitando aproximar, portanto, a interdisciplinaridade
aos assuntos mais recorrentes da atualidade.
A Figura 1, a seguir, representa uma análise do conceito e apreensão da metacognição,
representado no mapa conceitual.

Figura 1 – Mapa conceitual do conceito de metacognição segundo Souza e Boruchovitch (2010).

É importante ressaltar que os mapas conceituais não estabelecem os conceitos obtidos pelos
envolvidos como certos ou errados, dada a subjetividade uma vez presente e de extrema
importância para a compreensão dos conceitos pelos envolvidos de forma aprofundada. A
formulação de mapas conceituais pode ser percebida através da universalidade (MOREIRA,
1997), uma vez que, através do conhecimento mínimo sobre o assunto e a utilização da mente
teórica permitem o diálogo de saberes.
4 Metodologia
A metodologia deste trabalho consistiu em avaliar o conhecimento do termo gestão ambiental
a partir da elaboração de mapas conceituais, utilizando-se para tanto da ferramenta Cmap
Tools, versão 5.05.01. O trabalho foi realizado com quatro pessoas, portadoras de diplomas de
ensino superior nas áreas de Administração, Engenharia Ambiental, Economia e Pedagogia,
no mês de maio de 2014.
Essas áreas foram escolhidas de forma a verificar os aspectos de interdisciplinaridade, bem
como as convergências ou divergências de ideias obtidas a partir do termo, que tem ganhado
grande destaque no mundo acadêmico atualmente. Segundo Minayo (1994), a
interdisciplinaridade torna-se importante nas pesquisas, de forma a interligar o
desenvolvimento com os parâmetros de funcionalidade, ou seja, tornar o objeto abstrato em
algo operacional e de maior valor.
Solicitou-se aos envolvidos que criassem um mapa conceitual a partir do entendimento do
termo em questão. Para aqueles que não conheciam o programa, foi dada uma breve

explicação sobre seu funcionamento, bem como a demonstração de suas principais
funcionalidades. Após o recebimento de todos os mapas, realizou-se a análise dos resultados,
utilizando-se os conceitos de metacognição e representação significativa.
5 Resultados e discussões
A análise dos resultados tinha por objetivo identificar os conceitos prévios que os
entrevistados possuem em sua estrutura cognitiva sobre o assunto Gestão Ambiental.
No geral, os envolvidos tiveram facilidade em desenvolver os mapas, bem como construí-los
de forma ordenada e representar suas ideias, conforme planejado.
Primeiramente, foi buscada a apreensão cognitiva dos sujeitos mais próximos à área em
questão. A Figura 2, a seguir, demonstra a percepção da Engenheira Ambiental entrevistada,
distribuída no mapa conceitual:

Figura 2 – Mapa conceitual elaborado por uma Engenheira Ambiental.

Após esse levantamento, foi possível verificar ainda a percepção do termo para a área de
Ciências Sociais Aplicadas, especificamente para dois indivíduos: um Administrador e uma
Economista. A Figura 3, abaixo, representa primeiramente os aspectos cognitivos
considerados pelo Administrador:

Figura 3 – Mapa conceitual elaborado por um Administrador.

Por conseguinte, na Figura 4, abaixo, é possível identificar as relações que a Economista
entrevistada materializou sobre o conceito em questão, tornando possível outro mapa
conceitual. Este mapa, por sua vez, enfatiza a necessidade de organização com a finalidade de
proteção ao meio ambiente.

Figura 4 – Mapa conceitual elaborado por uma Economista.

Após compreender a abordagem das duas áreas do conhecimento, conforme mostrado pelos
mapas anteriores, foi possível também elencar na pesquisa o entendimento sobre a temática
proposta por uma profissional da área das Ciências Humanas, especificamente da Educação.
Para tanto, foi pedido auxílio para uma pedagoga, bem como os principais aspectos
cognitivos, conforme demonstrado na Figura 5.

Figura 5 – Mapa conceitual elaborado por uma Pedagoga.

Interessante ressaltar que no mapa da Figura 5, a autora nos informou que recorreu a fontes
para elaborar seu mapa, justificando essa ação, pois considerava que seu conhecimento era

ínfimo e gostaria de apresentar um mapa mais elaborado. Assim, verifica-se a ocorrência de
aprendizagem, que parece acontecer através de uma dinâmica de interação entre
conhecimentos, gerando a formação de uma rede cognitiva que se reestrutura constantemente
durante a aprendizagem significativa e se mantém na memória.
Após o recebimento dos mapas e de avaliação comparativa, foi possível visualizar um maior
conhecimento do assunto para os envolvidos das áreas de Ciências Naturais, Exatas e Sociais,
onde os conceitos de gestão ambiental estão incluídos na grade curricular e abordam com
maior frequência essas práticas.
Ademais, citando Maffra (2010, p. 10) ressalta-se que:
o mapa conceitual é carregado de significados pessoais por que reflete o
entendimento de quem o constrói, as relações de significância são extremamente
pessoais o que faz com que não exista um mapa conceitual certo ou errado visto que
todos são uma visão do conteúdo trabalhado uma vez que a composição cognitiva
está em constante reestruturação e reorganização.

Assim, a utilização de mapas conceituais favorece a compreensão e instigam o
aprofundamento dos conhecimentos.
Diante dos mapas visualizados, ressalta-se a importância da educação ambiental, como um
importante instrumento de gestão ambiental, mesmo tendo-se em mente, que os benefícios
poderão ser vistos apenas em médio e longo prazo. Seiffert (2011, p. 267) descreve que, “o
fator cultural deve ser encarado como um importante ponto de alavancagem para a busca do
ideal de desenvolvimento sustentável”.
A efetividade da educação ambiental possui como condicionante a implantação de políticas
públicas educacionais compatíveis, que sirvam de subsídio para uma mudança cultural
(SEIFFERT, 2011).
Surge então a necessidade de se investir cada vez mais em educação ambiental, pois ela irá
interferir diretamente na prática dos profissionais e, não obstante, culminarão em um
desenvolvimento efetivamente sustentável.
6 Considerações Finais
A definição de gestão ambiental evoluiu ao longo dos anos, e brevemente descrevendo-a,
trata-se de uma alternativa na busca pela sustentabilidade dos ecossistemas antrópicos,
harmonizando suas interações com os ecossistemas naturais.
Verificou-se através dos mapas conceituais que o entendimento do termo Gestão Ambiental
diverge entre as diversas áreas de formação, contudo, é importante destacar que, dentro da
temática de estudo não existe mapa conceitual que pode ser considerado certo ou errado,
tendo em vista que todos são frutos do conhecimento maior ou menor da área pesquisada.
Faz-se necessário o resgate das interações harmoniosas entre os seres humanos e o meio
ambiente, e a gestão ambiental surge como instrumento para se atingir esse equilíbrio. Assim,
a educação ambiental é essencial para a gestão ambiental e para o desenvolvimento
sustentável, contudo sua efetividade depende de políticas públicas educacionais bem
estruturadas e consistentes.
Para trabalhos futuros, sugere-se a participação e envolvimento de outras áreas do
conhecimento, como Saúde e Ciências Jurídicas. Além disso, abre-se espaço para a discussão
de outras terminologias e conceitos que estão circundando o meio acadêmico, de forma a
discutir amplamente a interdisciplinaridade e notar os pontos mais divergentes dessas
relações, sugerindo melhorias.

Outra sugestão de trabalhos futuros refere-se a uma segunda e terceira etapas de pesquisa,
onde, na segunda etapa os elaboradores dos mapas seriam capacitados sobre o tema e, em uma
terceira etapa, os mesmos desenvolveriam um novo mapa conceitual para identificação da
aprendizagem ocorrida no decorrer do processo. Deste modo, seria possível uma comparação
e analise entre os mapas conceituais gerados numa primeira e terceira etapa.
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