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Resumo: Marco teórico: Os mapas conceituais são estruturas gráficas usadas em todas as 

áreas para organizar ideias, é uma ferramenta de estudo, durante a sua construção são usados 

conectores fazendo com que o cérebro use as ligações para lembrar do tema em questão. O 

mapa conceitual é apoiado fortemente na teoria da aprendizagem significativa de David 

Ausubel, onde menciona que o ser humano organiza o seu conhecimento através de 

hierarquização dos conceitos. Problemática: utilização do mapa conceitual como recurso 

didático e um facilitador do processo ensino-aprendizagem do aluno. Metodologia: Relato de 

experiência na utilização dos Mapas Conceituais nas disciplinas de Genética e Evolução e 

Saúde do Adultos nos cursos de enfermagem e fisioterapia. Resultados: Inicialmente, os 

alunos se mostraram resistentes na elaboração dos Mapas Conceituais, 
2
relataram muitas 

dificuldades, mas, com as devidas orientações dos professores e passada a primeira avaliação, 

puderam perceber a importância do instrumento na construção do entendimento sobre o tema 

em estudo. Observa-se que quando o estudante utiliza deste recurso, durante a construção ou 

criação; do seu mapa conceitual ele começa a observar lacunas, dificuldades de estabelecer 

algumas ligações, e, isso o leva a buscar subsídios para preencher essas falhas (revisar o 

material de apoio, livro). Com isso, o aluno se torna um importante autor no processo de 

aprendizado, ou seja, possibilita autonomia na apropriação de conceitos e transformação do 

conhecimento. Conclusão: Considerando que a concretização da aprendizagem ocorre, 

principalmente quando há apropriação conceitual, a utilização dos mapas conceituais faz com 

que o processo ensino-aprendizagem seja mais eficaz e lógico, principalmente na área de 

saúde onde requer do aluno a capacidade de inter-relacionar o aprendizado adquirido em 

disciplinas teórico-práticas, junto a isso, a responsabilidade social com o indivíduo, família e 

comunidade. É fundamental que a formação desses profissionais seja direcionada às 

competências técnicas, teóricas, práticas e humanizadas, tendo como objetivo desenvolver um 

raciocínio clínico e pensamento crítico, para a junção dos conceitos e problematizações feitas, 

sendo a metodologia dos mapas conceituais um facilitador; articulado ao compromisso do 

desenvolvimento da responsabilidade social universitária. 
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INTRODUÇÃO 

 

A educação contemporânea traz desafios cada vez maiores no processo ensino 

aprendizagem, sendo um dos principais, o despertar do aluno como agente de sua formação. 

Neste sentido, as metodologias ativas vêm sendo exaustivamente exploradas e utilizadas 

como ferramentas para motivar a curiosidade e inserção do aluno nos contextos em salas de 

aula, trazendo contribuições, por vezes inovadoras, cabendo ao professor estimular, incentivar 

e valorizar tais ações. (Berbel. NAN, 2011)  

Os mapas conceituais são estruturas gráficas usadas em todas as áreas para organizar 

ideias, sendo uma ferramenta de estudo e durante a sua construção são usados conectores 

fazendo com que o cérebro use as ligações para lembrar do tema em questão. O mapa 

conceitual é apoiado fortemente na teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel, 

onde menciona que o ser humano organiza o seu conhecimento através de hierarquização dos 

conceitos. (MOREIRA, MA. 2013). 

O objetivo deste trabalho é relatar a                                            

                                            -aprendizagem do aluno em duas disciplinas 

distintas do curso de Enfermagem das Faculdades Integradas de Taquara RS (Faccat). 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Em tempos atuais, a educação traz desafios cada vez maiores aos educadores e as 

metodologias ativas têm sido amplamente utilizadas e divulgadas nos meios de ensino desde a 

educação infantil ao ensino superior e especializações. 

A implementação de metodologias ativas é processo que exige engajamento de alunos 

e professores, bem como, a adequada estrutura na instituição, desde a compreensão 

pedagógica necessária até questões de organização acadêmica e administrativa institucional. 

Existem dificuldades na aplicabilidade das metodologias ativas pelos docentes, dentre elas: 

problemas curriculares (tempo; desarticulação entre conteúdos curriculares e realidade / 

prática); resistência por parte dos docentes em utilizar as metodologias ativas, permanecendo 

com modelos tradicionais e antigos de ensino; e ainda, dificuldade de compreensão para 

aplicar as metodologias ativas pelo docente demonstrando a necessidade de estudos, cursos a 

serem fornecidos pelas instituições de ensino e formação de docentes.  

Mapas Conceituais são representações gráficas que demonstram conjuntos de ideias e 

conceitos dispostos em um tipo de rede de conceitos, de modo a expor claramente o 

conhecimento e sua organização mental, segundo a compreensão cognitiva de quem o faz. 



Logo, indicam relações entre palavras e conceitos, são utilizados para a facilitar, e ordenar a 

sequencia hierarquizada dos conteúdos abordados, de modo a oferecer estímulos adequados à 

aprendizagem. 

A metodologia proposta traz aos docentes a maneira como os discentes organizam 

suas ideias de aprendizado, de forma hierarquizada, individual, facilitando a compreensão do 

professor a cerca de facilitar o entendimento e aprendizado de seus alunos. Certamente, que 

tal metodologia exige por parte dos docentes desprendimento de técnicas didáticas formais e 

tradicionais, pois, o aluno se torna agente ativo na construção de seu aprendizado, algo 

individualizado e que deverá ser trabalhado como tal para o alcance do objetivo da proposta 

de utilização dos mapas conceituais. Devido a isso, há resistência por parte de alguns 

professores que optam por métodos tradicionais, pois, precisam se atualizar, entender e querer 

aplicar as metodologias ativas, transformando seus métodos antigos e sua postura como 

mediador e não m             “           ”  

Após apropriação por parte do docente das metodologias ativas, é notória a melhor 

desenvoltura em sala de aula, o envolvimento dos alunos a partir da compreensão de si como 

atuante em sua formação, tornando o processo ensino-aprendizagem satisfatório, prazeroso e 

estimulante. 



 
        -                                                                           .  

Fonte: Arquivo cedido e autorizados pela autora  

 



 

Figura 2-                                              iplina de Saúde do Adulto.  

Fonte: Arquivo cedido e autorizados pela autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGIA 

 

Re                                                                                    

                      Adulto no curso de enfermagem das Faculdades Integradas de Taquara 

– FACCAT. 

 

RESULTADOS 

 

Inicialmente os alunos mostraram-                                                    

                                                                                        

                                                                                         

em estudo. Observ -                                                                          

                                                                                             

                                                                                           

                                                      -                                      

                                 -                                                            

conhecimento.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando                                                                       

                                                                                         -

                                                                                          

                           -                                                                  

                                                                                          

                                                                                        

                                                                                           

                                                                                         

                   . Por                                                            

aprendizagem, proporcionando facilitadora e eficaz compreens                             . 


