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1. RESUMO 

Este trabalho busca analisar técnicas e métodos para aprimorar a capacidade de 

aprendizagem do aluno e sua formação para uma abordagem mais abrangente de 

conteúdos, com reflexão crítica. Considera o processo de como a aprendizagem 

ocorre, tendo como base a teoria da aprendizagem significativa de David Paul 

Ausubel, 1982. A aprendizagem cognitiva ocorre de forma ordenada, passo a passo, 

para uma consolidação significativa. Para uma organização conceitual e uma melhor 

absorção de informação podem ser utilizadas ferramentas durante o ensino de uma 

determinada disciplina ou parte dela. 

 

2. INTRODUÇÃO  

A aprendizagem é um processo no qual, conceitos e habilidades vão se construindo 

e reconstruindo conforme as informações específicas são desenvolvidas. Mapas 

conceituais são uma das ferramentas proposta pela teoria da aprendizagem 

significativa, de David Paul Ausubel (1918-2008), na qual torna mais visível um 

determinado assunto, pelo fato de trabalhar com uma abordagem de ideias e 

conceitos de forma hierárquica. Contudo, aplicar esta ferramenta em uma disciplina 

pode gerar bons resultados na forma de ensino dentro das salas de aulas. 

 

3. OBJETIVOS 

Apresentar a importância da comunicação e da linguagem e como contribuem para o 

aluno desenvolver uma aprendizagem mais significativa. Após entrelaçar estas 

teorias no campo educacional espera-se, a elaboração de atividades em sala de 

aulas com intuito de certificar que não houve falha na comunicação. 

 

4. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica com análises das técnicas, métodos e 

ferramentas que fundamenta os conceitos teóricos desenvolvidos e também em um 

estudo de caso que envolve a criação do mapa conceitual de uma disciplina do 

curso de engenharia civil que foi elaborado através do princípio das hierarquias 

conceituais. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 



É preciso inicialmente considerar os tipos de aprendizagem. A aprendizagem 

significativa ocorre quando se tem na estrutura de conhecimento informação 

relevante que pode se relacionar com uma nova informação. Aprendizagem 

mecânica é quando não se tem nenhuma informação relevante na estrutura 

cognitiva para relacionar com a nova informação. Estrutura cognitiva nada mais é 

que uma estrutura hierárquica de conceitos formada pelo individuo. Aprendizagem 

superodernada ocorre após a aprendizagem significativa, na qual a absorção de 

novos conceitos acarreta em interpretação dos mesmos, por exemplo, um aluno que 

aprende sobre água, gases atmosféricos, sais minerais, radiação solar, plantas e 

animais, logo interpretará que isso é um ecossistema. Aprendizagem cognitiva é o 

armazenamento de conhecimento e informação na mente de forma organizada. 

Um método eficaz para a organização de conceitos é trabalhar com hierarquias 

conceituais, na qual o ensino é organizado descendo e subindo, ou seja, começando 

de conceitos gerais, depois desce até os poucos inclusivos. 

“Os mapas conceituais procuram refletir a organização conceitual de uma disciplina 

ou parte de uma disciplina. Ou seja, sua existência é derivada da própria estrutura 

conceitual da disciplina” (MOREIRA, 1982, p. 25). 

Devem ser organizados, os mapas conceituais de forma que se desça e suba nas 

hierarquias conceituais, no qual os conceitos gerais fiquem no topo do mapa e por 

sequência de cima para abaixo os conceitos menos inclusivos em uma coluna 

vertical, à medida que uma nova informação é apresentada. É fundamental que se 

mostre como os conceitos mais gerais estão relacionados aos conceitos 

subordinados a eles. É importante consolidar o que se está estudando ou o que foi 

estudado, antes de novos conteúdos serem inseridos, assim assegura-se uma 

prontidão na matéria e garante o avanço na aprendizagem organizada. 

 “Mapas conceituais traçados dos por diferentes especialistas numa mesma área 

provavelmente refletirão pequenas diferenças em entendimentos e interpretação das 

relações entre os conceitos-chaves” (MOREIRA, 1982, p. 46). Portanto, mapas 

conceituais é apenas uma alternativa de apresentação de uma estrutura conceitual. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Foram criados dois mapas conceituais sendo um para cada bimestre da disciplina de 

Mecânica dos Solos II do curso de Engenharia Civil. Segue abaixo o mapa 

conceitual do primeiro bimestre. A aplicação desses mapas tem o intuito de auxiliar 



no entendimento do aluno e na integração mais abrangente de conteúdos com 

reflexão crítica, o que será posteriormente verificado por meio de uma comunicação 

clara e eficaz. 

 

Figura 1: Mapa Conceitual de Mecânica dos Solos II elaborado para o primeiro bimestre 
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