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RESUMO

Os Mapas Conceituais equivalem a uma metodologia ativa de Aprendizagem Significativa. Para Novak (2010) os mapeamentos de conceitos 
representados por meio de uma estrutura visual, permite ao sujeito organizar, categorizar e hierarquizar conceitos de forma sistemática, 
trazendo sentido e significado ao conhecimento que se procura compreender. O estudo se justificou a partir do cotidiano do estudante de 
medicina, que se depara em sua rotina acadêmica com a escassez de tempo para compreender conteúdos específicos e extensos que precisam 
ser aprofundados e assimilados de modo a garantir futuramente uma prática médica de excelência. Mediante a esta inquietação, os mapas 
conceituais apresentam-se como um forte aliado quando pensamos em formação médica. Por essa razão, este trabalho científico objetiva 
apresentar este método como potencial ferramenta pedagógica no contexto de ensino-aprendizagem do estudante de medicina, afim de os 
auxiliar em seus estudos no decorrer da sua formação acadêmica. Para a produção deste trabalho científico estudou-se artigos científicos 
publicados sobre o tema nos últimos cinco anos, cujo intuito foi conhecer o que tem sido produzido academicamente sobre a utilização dos 
mapas conceituais no processo de ensino-aprendizagem na educação médica, os dados revelam um crescimento considerável nesta literatura 
especificamente. Em seguida, deu-se o trabalho de campo, no qual, por meio de questionário e termo de consentimento livre esclarecido, 
coletou-se dados de 81 participantes estudantes de medicina que cursam 4º e 5º períodos no semestre letivo de 2018.2. Esse processo se repetiu 
durante o semestre letivo de 2019.1, resultando coleta de dados de 85 participantes que cursam o 1º e 2º períodos. A análise das informações foi 
realizada através do programa EXEL 2016@. A partir da aplicação de questionário, os dados indicam que as maiores dificuldades encontradas 
pelos estudantes são: concentração (40,96%), revisar diariamente (39,15%) e planejamento (31,92%), respectivamente. O método de estudo mais 
implementado pelos acadêmicos equivale ao resumo (83,13%). No entanto, 65,66% responderam serem favoráveis ao método dos mapas 
conceituais, e cerca de 18,6% dos entrevistados revelaram utilizar o mapa conceitual como método de estudo.  Os resultados apontaram que 
apesar das limitações dos participantes em concentrar, revisar e planejar, os mesmos reconhecem que existem grandes vantagens desta 
metodologia ativa frente aos outros métodos de estudo, principalmente voltado para a otimização das horas de revisão, momento essencial na 
assimilação do conteúdo e na formação do pensamento sistêmico. Entendemos que os mapas conceituais ainda estão em processo de expansão, 
mas tem sido bem recebido pela comunidade acadêmica no curso de medicina, e devem progressivamente ocupar maior espaço nas aulas dos 
professores e no estudo individual dos alunos, permitindo melhor qualidade no ensino e consequentemente melhores índices no desempenho do 
estudante, como também pode favorecer seu interesse pelo aprendizado com sentido e significado o que contribui com a construção da 
competência do raciocínio clínico que torna-se imprescindível para o profissional em sua prática médica.

Saúde

Medicina
XI Seminário de Pesquisa da Estácio


