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RESUMO

Sabe-se que os alunos do curso de Medicina, desde os períodos iniciantes, possuem a proximidade com uma grande quantidade de conteúdos 
acadêmicos. Saber, o mais cedo possível, a dominar técnicas que favoreçam a dinâmica do aprender a aprender poderá contribuir para um 
aprendizado mais sólido e dinamizado. Não contando apenas com uma aprendizagem linearizada, onde, o principal risco é a dificuldade de 
apreensão do conteúdo trabalhado. Assim sendo, os desafios para os futuros profissionais de saúde são diversos. Nesse sentido faz-se necessário 
atribuir novas formas de se trabalhar educação em saúde, ultrapassar a visão estritamente instrumental da educação, considerada uma via 
obrigatória para alcançar resultados satisfatórios. A educação precisa ser apreendida em sua plenitude. As inovações tecnológicas são elementos 
chave para o desenvolvimento econômico e social. Assim, faz-se necessário a devida importância ao uso dessas ferramentas ao repensarmos a 
educação contemporânea em um mundo no qual a preparação de pessoas para uma cultura de inovação é cada dia mais fundamental. Inovação e 
práticas inovadoras estão ficando cada vez mais relevantes na sociedade atual. Uma aula inovadora supõe sempre uma ruptura com o estilo 
didático imposto pela epistemologia positivista, o qual comunica um conhecimento fechado, acabado, conducente a uma didática da transmissão 
que, regida pela racionalidade técnica, reduz o estudante a um sujeito destinado a receber passivamente esse conhecimento. Este projeto teve o 
objetivo de avaliar a proposta de inovação na abordagem de estudo, utilizando a metodologia de mapas mentais para alunos matriculados na 
disciplina de Anatomia Patológica do Curso de Medicina do Campus João Uchôa da Universidade Estácio de Sá que foram convidados a participar 
da pesquisa. Assinaram o TCLE, onde foram explicitados os objetivos da pesquisa e os direitos dos participantes. Como primeira etapa, foi 
realizado um diagnóstico com os sujeitos do estudo, onde responderam a um questionário face a face, contendo perguntas relativas ao 
conhecimento prévio sobre construção de mapas mentais, frequência de utilização e objetivos de utilização. Na segunda etapa foi realizada 
oficina de construção de mapas mentais. Na terceira etapa, a atividade realizada foi avaliada. As análises qualitativas foram realizadas através da 
análise temática de conteúdo por eixo significação.  Foi realizado o registro dos acontecimentos da linguagem não verbal e atividades práticas 
através de registro fotográfico com a permissão dos participantes. Foi verificado um desconhecimento na metodologia de construção de mapas 
mentais em 95% dos alunos participantes. A oficina de Mapa Mental foi realizada com a aplicação do conteúdo de Alterações Inflamatórias e foi 
bastante participativa, onde os alunos aprenderam a construir seus próprios mapas mentais. Estes foram fotografados e apresentados. Os eixos 
de significação mais citados foram: inovação, memorização, fixação do conteúdo e aumento de conhecimento. Os alunos avaliaram a atividade 
como extremamente importante, relataram  que estarão utilizando a metodologia em seus estudos e solicitaram a ampliação de informações 
sobre a construção de mapas mentais para expandir o entendimento e a prática. Concluímos ser de fundamental importância a divulgação desta 
metodologia inovadora, contribuindo para a aprendizagem independente, através de uma metodologia capaz de atender às expectativas 
decorrentes.
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