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RESUMO 
 
 

A aprendizagem baseada em problemas (ABP) tem na sessão tutorial sua 

característica central, já que grande parte da aprendizagem se dá dentro da tutoria. 

Ela é considerada um complexo ambiente no qual diferentes aspectos interagem. O 

objetivo central desta pesquisa foi analisar aspectos que influenciam a sessão 

tutorial, na óptica de tutores e estudantes do curso médico da UNIMONTES. 

Especificamente, nos propusemos a caracterizar como o processo de recuperação 

dos conhecimentos prévios, a integração conceitual, o estudo individual / auto-

aprendizagem, as interações, a formulação de problemas, a avaliação influenciam a 

sessão tutorial, e identificar atributos dos tutores e estudantes que facilitam ou 

dificultam o desenvolvimento tutorial. Os sujeitos da pesquisa foram estudantes e 

tutores dos sexto e sétimo períodos do curso médico da UNIMONTES. A coleta de 

dados foi realizada com a aplicação de um questionário composto de questões 

abertas e fechadas estruturadas seguindo a Escala de Likert. O processo de 

sistematização e análise dos dados compreendeu a quantificação e representação 

por tabelas e gráficos das respostas às questões fechadas e a análise temática para 

as questões abertas. Os resultados evidenciaram que a recuperação dos 

conhecimentos prévios, a integração conceitual, o desenvolvimento da 

autonomia/auto-aprendizagem, a interação interpessoal, as características dos 

problemas e o processo avaliativo são aspectos que podem facilitar o 

desenvolvimento das sessões tutoriais, embora possuam nós críticos que precisam 

ser mais bem estudados, para aprimorar o processo de aprendizagem nas tutorias. 

Os atributos do tutor e do estudante, que influenciam positivamente a sessão tutorial, 

enfatizam as características pessoais de cada um, as competências didático-

pedagógicas do tutor e as habilidades e atitudes do estudante com relação a sua 

formação. Foi observada uma pequena menção dos aspectos éticos-políticos na 

descrição dos atributos de ambos participantes. Aperfeiçoar o processo tutorial no 

método ABP, considerando as atuais demandas de inserção profissional do médico 

no sistema de saúde brasileiro, é um desafio que envolve o compromisso de 

estudantes, docentes, instituições e sociedade. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem baseada em problemas. Tutoria. Educação médica. 
 



ABSTRACT 
 
 
Problem-based learning (PBL) has in the tutorial session its main characteristic since 

a significant part of the learning process takes place inside it. It is considered a 

complex environment in which different aspects interact. The main goal of this study 

is to analyze the aspects that influence the tutorial session, in the view of tutors and 

students of the medical course of UNIMONTES. Specifically, we have proposed to 

characterize how the process of retrieving previous knowledge, conceptual 

integration, individual study/self-learning, interactions, formulation of problems and 

assessment influence the tutorial session, and to identify tutor’s and student’s 

attributes which facilitate or hinder the tutorial development. The subjects of the study 

were students and tutors from the sixth and seventh periods of the medical course of 

UNIMONTES. Data collection was carried out by means of a questionnaire 

composed of open and closed questions structured according to the Likert scale. The 

data systematization and analysis process comprised qualification and representation 

of the answers to the open questions in tables and charts. The results have 

evidenced that the retrieval of previous knowledge, conceptual integration, 

autonomy/self-learning development, interpersonal interaction, the characteristics of 

the problems and the assessment process have aspects that can facilitate the 

development of the tutorial sessions, although they have critical knots that need to be 

further studied in order to improve the learning process in the tutorials. The tutors’ 

and students’ attributes which influence positively the tutorial session emphasize 

each one’s personal characteristics, the tutor’s didactic-pedagogical competences 

and the student’s skills and attitudes toward his or her education. A little mention of 

the ethical-political aspects was observed in the description of attributes of both 

participants. Improving the tutorial process in the PBL method, taking into account 

the current demands for the insertion of the professional doctor in the Brazilian health 

system, is a challenge that involves the commitment of students, faculty, institutions 

and society. 

 

Key words: Problem-based learning. Tutorial. Medical education. 
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Este estudo faz parte da minha caminhada como aprendiz em direção à 

pesquisa e integra as circunstâncias do meu cotidiano de trabalho, enquanto médica 

e professora. 

Graduei-me como médica na UNIMONTES (Universidade Estadual de 

Montes Claros) em 1985, passando os dois anos seguintes fazendo especialização 

em Pediatria em Belo Horizonte/MG. Dentre a variedade de especialidades que 

poderia escolher, decidi pela Pediatria, pois foi onde me senti mais segura, vendo 

que poderia realizar a tradicional missão médica de tratar doenças, mas também 

desenvolver ações preventivas. Dentro desses ideais, além da atuação em hospitais, 

trabalhei muito com a Puericultura em consultório particular e centros de saúde onde 

me envolvi então com a educação em saúde junto às mães, pais, avós, babás e até 

mesmo junto às próprias crianças. 

Em 1994 iniciei minhas atividades como professora da UNIMONTES, no 

curso médico, dentro do currículo tradicional vigente. Atuei como professora 

assistente na disciplina de Pediatria I, trabalhando com estudantes do então 5º 

período, quando esses tinham os primeiros contatos com crianças, em aulas 

expositivas e práticas em Unidades Básicas de Saúde (UBS). A atuação nesses 

centros de saúde era basicamente em Puericultura, abordando principalmente a 

medicina preventiva, com a qual me identificava muito bem. 

Em 2002, o projeto pedagógico do Curso Médico da UNIMONTES foi 

reestruturado passando a usar método Aprendizagem Baseada em Problemas 

(APB), na expectativa de melhorar o ensino médico promovendo a construção ativa 

do conhecimento, desenvolvimento de habilidades e atitudes tidas como importantes 

para uma prática profissional efetiva e ainda atender as novas Diretrizes Curriculares 

Nacionais na graduação em Medicina.   

 O método da Aprendizagem Baseada em Problemas surge nas últimas 

décadas do século XX, diante de mudanças socioeconômicas e científicas 

importantes, levando as instituições de ensino superior a preocuparem-se, com a 

formação de um médico com um novo perfil, mais voltado para as reais 

necessidades de saúde da população. Difundido em todo mundo, é reconhecido 

como método que ajuda desenvolver no estudante o potencial intelectual, a 

capacidade de análise, habilidade para resolver problemas, raciocínio crítico, 

abordagem holística do problema, aprendizagem autodirigida e trabalho em equipe. 
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Uma vez implantado no curso médico da UNIMONTES, passei por várias 

experiências formativas, e vivenciei vários papeis que esse método espelha como 

tutora, instrutora, construtora e coordenadora de períodos. O meu papel de 

professora mudou, mas a responsabilidade com a formação de futuros colegas 

continua a mesma, ou talvez tenha se tornado maior pelos desafios inerentes ao 

método ABP, baseado num modelo diferente dos antigos paradigmas de ensino.  

Durante os últimos oito anos observamos que as resistências ao novo 

método existem, embora mais recentemente pareçam menos expressivas.  

Professores conservadores, mesmo trabalhando nesse novo contexto, mostram-se 

inseguros com algumas práticas pedagógicas, prejudicando o envolvimento e o 

processo ensino-aprendizagem. 

Quanto aos estudantes não tem sido muito diferente, pois vêm do ensino 

médio em que predomina uma pedagogia tradicional com uma aprendizagem mais 

diretiva. Dentro do curso vêem-se inseridos em um novo paradigma de ensino-

aprendizagem ao qual se adaptam ou não prosseguem. 

Observo com freqüência críticas de docentes e de estudantes sobre a 

validade do método, se mostrando ansiosos quanto à construção dos conteúdos 

médicos, principalmente durante as sessões tutoriais, que é um dos momentos-

chave do método ABP. Essas consistem em estratégias para enfrentamento e 

discussão de um determinado problema, envolvendo o estudante na busca ativa de 

conhecimentos e trabalho em grupo. 

O aprendizado ocorre de maneira efetiva na medida em que os envolvidos 

participam ativamente das tutorias, obedecendo aos passos tutoriais, sempre 

orientados pelo tutor. Portanto, o processo tutorial bem estruturado é fundamental 

para construção do conhecimento, e depende mais diretamente dos estudantes e do 

tutor. 

Enquanto tutora, observei que algumas sessões tutoriais eram mais 

efetivas que outras e que vários fatores tais como o tema, a estrutura do problema 

apresentado, as fontes consultadas, a interação do grupo, dados relativos ao tutor, 

entre outros contribuíam para o (in) sucesso. Acredito que essa inconstância no 

processo das tutorias pode provocar insegurança nos professores e estudantes, com 

consequente prejuízo na formação. 

Muitas escolas no Brasil e no mundo continuam implementando ABP para 

estimular o processo de aprendizagem dos seus estudantes (MORAES, 2006). 
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Trabalhos já foram publicados sobre os resultados alcançados com a metodologia e 

as vantagens quando comparada com a metodologia tradicional de ensino 

(ALBANSESE, 1993; MAMEDE, 2006). Mas as pesquisas sobre a ABP ainda se 

fazem necessárias, pois à luz da literatura internacional mais recente, muito se tem 

questionado sobre os vários aspectos e elementos que podem influenciar o 

processo ensino-aprendizagem e o progresso dos estudantes dos cursos médicos 

com esse tipo de abordagem, principalmente dentro da sessão tutorial. Todas com a 

intenção de sugerir estratégias para melhorar o aproveitamento destes futuros 

profissionais. 

Assim, a partir de observações no ambiente de trabalho, ouvindo falas de 

colegas professores e estudantes, e de situações vividas por mim quando exercendo 

papel de tutora e instrutora, surgem inquietações e cresce a motivação pelo tema 

metodologia ativa APB, mesmo tendo ciência da sua complexidade. 

A experiência docente na UNIMONTES e as leituras realizadas no 

contexto do curso de mestrado em Ensino em Ciências da Saúde levaram-me a 

formular as seguintes perguntas de pesquisa: 

• Quais os fatores que influenciam a sessão tutorial na óptica de tutores e 

estudantes? 

• Quais as possibilidades e nós críticos identificados na sessão tutorial? 

• Quais atributos dos tutores e dos estudantes influenciam o desenvolvimento da 

sessão tutorial? 

Ao refletir o porquê desse objeto de estudo, busquei definições e conceitos 

sobre pesquisa, e conclui que desejo saber pela própria satisfação de conhecer, 

mas, principalmente, pelo quanto esse conhecimento pode ampliar as reflexões 

sobre a formação do profissional médico. 

Segundo Mamede et al. (1998, p.27), a ABP tornou-se “um poderoso 

instrumento para reflexão e questionamento acerca da razão de ser, das finalidades 

da formação profissional e das mudanças que a ela devem ser imprimidas”. 

Acredito então, que estudos devem continuar a ser conduzidos para 

fornecerem uma descrição e análise das atividades desempenhadas em todas  as 

fases do método ABP.  

Portando, lidar com as percepções dos principais atores envolvidos na 

formação médica sobre as tutorias da metodologia ativa (APB) poderá clarear 

aspectos do processo tutorial essenciais para aprendizagem dos estudantes e 
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contribuir com o processo permanente de desenvolvimento curricular na 

UNIMONTES e em outras instituições de ensino médico, que caminham para um 

processo de reformulação curricular e de ensino-aprendizagem. 
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2 OBJETIVOS 
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2.1 Objetivo Geral 

Analisar aspectos que influenciam a sessão tutorial na óptica de docentes e 

discentes do curso médico da UNIMONTES. 

2.2 Objetivos específicos 

• Caracterizar como o processo da recuperação dos conhecimentos prévios, a 

integração conceitual, o estudo individual / autoaprendizagem, as interações, a 

formulação de problemas e a avaliação influenciam a sessão tutorial, 

• Identificar atributos dos tutores e estudantes que facilitam e dificultam o 

desenvolvimento da sessão tutorial. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 
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A revisão da literatura permitiu estabelecer os pilares do referencial teórico 

que sustentaram o desenvolvimento da pesquisa. Este levantamento bibliográfico foi 

dividido em três partes, com propósitos distintos: 

O Ensino Médico no Brasil - com o propósito de identificar sucintamente os 

eventos que influenciaram as mudanças  na  educação  médica.  

ABP – com intuito de conhecer seus pressupostos pedagógicos, 

estratégias didáticas e experiências com esse método, referidas ao processo tutorial. 

A ABP na UNIMONTES – com o propósito de identificar os fundamentos 

que levaram as mudanças curriculares e as características do método nessa 

universidade. 

 

 

3.1 O Ensino Médico no Brasil 

 

 

No Brasil, o Ensino Superior iniciado no século XIX, transcorreu por 

diversas fases influenciadas pelas legislações da época, que variavam com o regime 

político vigente passando pelo Império (1808-1888), Primeira República (1889 -

1930), Segunda República (1930 - 1964), Período Militar (1964-1980), até a 

retomada da democracia (ROSA-STELLA, 2002).  

Instituíram-se inicialmente apenas escolas médicas, sendo fundados em 

1808 o Curso de Cirurgia, Anatomia e Obstetrícia da Bahia e o Curso de Anatomia e 

Cirurgia do Rio de Janeiro.  

As escolas superiores seguiam o modelo francês-napoleônico, consistindo 

de um ensino formador de profissionais para o mercado de trabalho, ou seja, com 

conhecimento técnico, mais voltado ao ensino e menos à pesquisa.   

Segundo Almeida (2001), após a Segunda Guerra Mundial, em um 

contexto de novas relações entre os países e mudanças econômicas, sociais, 

culturais e políticas no mundo, novas bases para o desenvolvimento na educação 

médica surgiram, passando a ter forte influência norte-americana. 
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Na década de 1950 foi marcante a adoção pelas escolas médicas 

brasileiras, do modelo flexineriano1 com seu enfoque biologicista, que privilegia a 

dimensão anátomo-fisio-patológica do processo saúde-doença, voltada ao 

atendimento individual e curativo, com ênfase às especialidades e ao 

hospitalocentrismo. Foi adotado oficialmente no Brasil a partir de 1968, com a 

Reforma Universitária (Lei nº 5540/68, revogada posteriormente), levando a criação 

dos departamentos no curso que passam a conter disciplinas. Nesse modelo, o 

ensino é dividido em dois ciclos, um de disciplinas básicas (o ciclo básico) e outro de 

disciplinas clínicas, que corresponde às especialidades e ao estágio denominado 

internato. 

Esse modelo, ainda prevalente na maioria das escolas médicas do mundo 

influenciou a maneira de ver a prática médica, representando um avanço na 

organização e qualidade do ensino médico na época em que foi concebido, já que 

estabeleceu critérios básicos necessários para o funcionamento das escolas 

médicas. Para Marcondes (1998, p.42), no entanto, esse modelo deixa o médico em 

“um lugar solitário, que não entende como poderia aprender com seu aluno, com seu 

paciente” e incapaz de ver o homem como um ser social, influenciado pelo ambiente 

em que vive. 

Com o passar dos anos as críticas ao setor de saúde no mundo se 

intensificaram, motivadas por problemas importantes, tais como a perda de 

qualidade da relação médico-paciente, a dificuldade de acesso aos serviços por 

grande parte da população, os altos custos com a saúde e, principalmente, pelo 

descompromisso com as reais necessidades de saúde das comunidades.  

A temática sobre medicina preventiva, na década de 50, se incrementou 

no Brasil e no mundo, iniciando construção das bases de um novo movimento de 

reforma sanitária.  

 

                                                 
1 Abraham Flexner foi um educador, graduado em química, que fez um estudo da situação escolas e 
da educação médica americana e canadense, por encomenda da American Medical Association 
(AMA) à Fundação Carnegie para o Progresso no Ensino, resultando no chamado Relatório Flexner, 
publicado em 1910 (Medical Education in the United States and Canada – A report to the Carnegie 
Foundation for the Advancement of Teaching, 576 pp, Fifth Avenue York City). Apesar de não ter tido 
idéias originais sobre o ensino médico (KEMP, A. e ELDER, F.C, 2006), pois algumas mudanças já 
aconteciam nos EUA e em alguns países no mundo, o seu trabalho foi determinante na reforma do 
ensino médico americano tendo importante valor no seu contexto histórico, e levou a implicações 
profundas para a medicina e para  formação médica em todo mundo. 
. 
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Na década de 1970, surge a proposta da medicina comunitária, que 

procurava a valorização da dimensão social do processo saúde-doença, sendo 

proposta pelos Estados Unidos e Canadá, uma reformulação do ensino médico para 

formar o médico generalista ou de família (BATISTA e SILVA, 1998). 

A discussão manteve-se através de iniciativas e movimentos nas escolas 

ensino superior, instituições internacionais de saúde (Organização Mundial da 

Saúde-OMS, Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS), governos, fundações 

internacionais (Kellogs, Rockfeller, Milbank), instituições representativas da 

sociedade, ressaltando as crescentes ideias relacionadas à atenção médica integral 

(PAGLIOSA, 2008). 

Dentre os muitos debates e iniciativas no âmbito internacional merecem 

destaque a Declaração de Alma Ata em 1978, que culminou com o lançamento pela 

OMS da consigna Saúde para Todos no Ano 2000, cuja proposta principal era a 

constituição dos Cuidados Primários em Saúde a partir de uma rede de serviços de 

Atenção Primária de Saúde; e a Conferência de Otawa (1986) na qual se formulou 

oficialmente um conceito ampliado de saúde e a proposta de Promoção de Saúde 

(LAMPERT, 2002).  

Paralelo às mudanças nas necessidades de saúde das pessoas e nas 

políticas de saúde no sistema capitalista, o processo de globalização influencia não 

apenas as dimensões econômicas e políticas, mas também os aspectos culturais 

aumentando os desequilíbrios sociais e ambientais. Segundo Régnier (2000), 

problemas antes restritos a nações, frequentemente extrapolam fronteiras e se 

tornam questões de repercussão mundial, levando a alterações no próprio modo de 

vida das pessoas. Os grandes avanços no conhecimento e tecnologia têm exigido 

profissionais diferenciados no mundo do trabalho. Ser um profissional nos dias de 

hoje, inclui entre outros, saber como lidar com a crescente internacionalização deste 

conhecimento (HARVEY, L. et al.1993, apud DOCHY, F et al., 2005). 

Nesse contexto de mudanças que ainda continuam, frente à complexidade 

dos problemas atuais, Dochy (2005) ressalta que o que se espera dos futuros 

profissionais é que tenham conhecimento básico na sua área, mas também 

habilidades para resolver problemas, analisar, sintetizar, ensinar, liderar, apresentar 

e avaliar. 
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Para Demo (1998), a sociedade moderna exige um cidadão capaz de 

pensar e enfrentar novos desafios, avaliar os contextos sócio-históricos, captar as 

informações significativas e manter-se permanentemente em processo de formação. 

Dentro do Ensino Médico, Eduardo Gonçalves (1999, p.4) afirma com 

precisão que: 

 

A gigantesca produção científica que caracteriza a área médica faz 
com que os conhecimentos se desatualizem rapidamente, donde a 
necessidade de permanente interesse pela manutenção de 
conhecimentos em nível suficiente para o satisfatório exercício 
profissional. O médico não pode permanecer olhando o passado, 
precisa olhar sempre em frente, o que exige dele esforço permanente 
de atualização. 

 

Porém, não são apenas as competências científico-técnicas que os 

profissionais de hoje precisam. Segundo Feuerwerker (2002, p.17), 

 

Pode-se dizer que existe quase uma exigência social de que se use 
o processo de formação para que se produzam médicos diferentes. 
Médicos com formação geral, capazes de prestar uma atenção 
integral e humanizada às pessoas, que trabalhem em equipe, que 
saibam tomar suas decisões considerando não somente a situação 
clínica individual, mas o contexto em que vivem os pacientes, os 
recursos disponíveis, as medidas mais eficazes. 

 

Em síntese, os novos desafios desencadeiam a necessidade da 

aproximação da formação dos profissionais de saúde às necessidades de atenção 

básica, para o desenvolvimento de recursos humanos adequados às demandas 

sociais e de conhecimentos científicos atuais. Consequentemente as discussões 

sobre Educação Médica continuam e se incrementam em todo o mundo. 

As Conferências de Edimburgo (1ª-1988 e na 2ª - 1993) se destacaram 

dentre estes debates e iniciativas para as mudanças na educação médica. Ficaram 

claras as necessidades de mudanças da metodologia de ensino-aprendizagem, 

mudanças nas competências profissionais e necessidade do compromisso da escola 

médica com a assistência à saúde, construindo novas relações entre universidade, 

serviços de saúde e sociedade (FEUERWERKER, 2006). 
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No Brasil os caminhos percorridos buscando diagnósticos e mudanças na 

educação médica, foram muitos. Através de representantes em órgãos 

internacionais, Federação Mundial de Educação Médica (WFME), Associação 

Americana de Escolas de Medicina (AAMC), União das Universidades da América 

Latina (UDUAL), Federação Pan-Americana de Associações de Faculdades de 

Medicina (FEPAFEM) e Associação Latino-Americana de Faculdades e Escolas de 

Medicina (ALAFEM), o Brasil participou significativamente das discussões sobre 

educação médica (ALMEIDA, 2001). 

A Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM), desde a sua 

fundação na década de sessenta do século XX, tem desenvolvido estudos e 

elaborando recomendações para reformas curriculares, a partir das quais surgiram 

propostas inovadoras como na Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG (1965, 

1975), na Universidade de Brasília- UnB (1966), na Universidade de São Paulo- USP 

(1968, 1980), entre outras. Essas universidades de alguma forma buscaram 

estabelecer novas possibilidades de articular ensino e serviço na prática da 

graduação médica (LAMPERT, 2002), e foram experiências relevantes que 

possivelmente serviram como referências para mudanças em outras escolas.  

Sobral (1991) fez uma análise das três propostas, e relata que essas 

tinham em comum a intenção de redefinição da formação médica adequando-as às 

necessidades da população, privilegiando a formação geral. Para tal, cada 

instituição fez alterações na organização curricular, nos conteúdos, nas estratégias 

educativas e cenários de práticas peculiares ao contexto local, e tiveram impactos 

diferentes no sistema regional de saúde e na formação dos médicos. Na 

Universidade de Brasília e na Universidade de Minas Gerais, as mudanças 

contribuíram para maior cobertura do sistema, com participação ativa dos estudantes 

na atenção integral à saúde. Na USP não foram observados registros do efeito das 

mudanças no sistema de saúde local. Quanto ao impacto educativo, segundo esse 

autor, na UnB, uma parcela restrita dos formandos havia decidido praticar medicina 

geral em pequenas localidades e em saúde pública. Na UFMG o programa do 

internato rural parece ter tido influência na escolha pela prática de medicina geral, 

mas assim como o da USP, foi principalmente um centro de disseminação de 

inovação nos âmbitos regional e nacional. 

Outras propostas inovadoras de ensino em saúde surgiram, como os 

Programas de Integração Docente Assistencial (IDA), que tinham como intenção a 
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articulação entre todos os setores da escola médica e serviços de saúde para que 

esses promovessem a adequação de práticas profissionais às necessidades de 

saúde da população, à produção de conhecimento e à formação profissional para os 

serviços (BATISTA e SILVA, 1998). 

No Brasil, esse programa foi lançado pelo Ministério da Educação - MEC, 

ainda durante os anos 1970. Nesse período, o próprio MEC reconhecia que as 

universidades brasileiras não tinham papel ativo de mudança na sociedade, e 

admitia que se as universidades fossem inseridas na prática, poderiam modificar os 

currículos em função do contato direto com as necessidades de saúde da população 

(PONTES, 2001). As experiências com esse programa levaram a algumas 

mudanças nos currículos médicos dos cursos, como a introdução de disciplinas e 

ênfase aos aspectos sociais do conhecimento (BATISTA e SILVA, 1998). 

Com a nova Constituição Brasileira de 1988, estabeleceram-se os 

fundamentos de uma importante transformação no sistema de saúde brasileiro. O 

governo passa a adotar o conceito mais amplo de saúde e legitima o direito de todos 

e a responsabilidade do estado em prover o acesso às ações de saúde. Fica 

estabelecido o Sistema Único de Saúde – SUS, com um novo paradigma de 

assistência social. A constituição estabelece ainda no seu artigo 200, inciso 

III(BRASIL, 1988) que ao SUS compete ordenar a formação de recursos humanos 

na área de saúde, e com a Lei Orgânica da Saúde – LOS (BRASIL, 1990) fica clara 

a associação entre assistência, gestão e formação em saúde, determinando os 

serviços de saúde como campos de ensino e aprendizagem. Esses movimentos 

levam a uma reorientação da educação dos profissionais inseridos no setor da 

saúde. 

Para Oliveira (2008, p. 334),  

 

O interesse pela transformação e mudanças na educação médica 
vem aumentando nas duas últimas décadas [...] à medida que 
cresceu a percepção de que sem profissionais formados com um 
novo perfil, se tornava muito difícil a tarefa de reorganizar modelos 
de atenção à saúde, conforme preconizado pelo SUS, identificados 
com os princípios de integralidade, humanização, qualidade da 
atenção [...] 
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Na década de 1990, acontecimentos relevantes também movimentaram a 

educação médica latino-americana, atingindo logicamente o Brasil. Um deles foi o 

Projeto UNI, sigla que se refere a “Uma nova iniciativa na Educação dos 

Profissionais de Saúde: União com a Comunidade” promovida pela Fundação 

Kellogg, que teve na sua proposta a parceria entre as universidades, serviços de 

saúde e comunidade. Foram implementados 23 projetos UNI em 11 países da 

América Latina, sendo 6 deles no Brasil (TANCRETTI, 2001). O projeto teve como 

principais propósitos a estruturação dos sistemas formadores de profissionais na 

área da saúde com base na interdisciplinaridade, o trabalho em equipe 

multiprofissional e o ensino-aprendizagem em serviço, favorecendo a formação 

profissional adequada às necessidades de saúde da população. Fortaleceram-se os 

sistemas de saúde local na universalidade, integralidade, efetividade das ações e a 

implantação de modelos de atenção à saúde e formação de profissionais da saúde 

onde a participação da comunidade é permanente (PROGRAMA UNI, 2009). As 

escolas médicas de Londrina e Marilia são exemplos que se destacam, onde foram 

implementados currículos integrados, organizados em módulos interdisciplinares, 

utilizando metodologias ativas de ensino-aprendizagem (TANCRETTI, 2001). Entre 

outras iniciativas surgidas neste período, o Projeto UNI foi considerado um grande 

responsável  pelos processos de mudança mais avançados na educação médica. 

Ainda na década de 1990, toma força a proposta Network. Criada em 1979 

em reunião promovida pela OMS e OPAS, e formada por escolas médicas 

consideradas inovadoras, a Network of Community-oriented Educational Institutions 

for Helath Sciences (Network) propõe a mudança  na educação de profissionais de 

saúde  com construção de modelos de saúde orientados à comunidade (community-

oriented) e a adoção da metodologia de aprendizagem baseada em problemas 

(Problem-based learning-PBL), tendo inicialmente expressão limitada (ALMEIDA, 

2001). 

O processo de reforma nas políticas de educação e saúde no Brasil criou 

contexto para o estabelecimento da Nova Lei de Diretrizes e Bases Curriculares da 

Educação Superior do Brasil (BRASIL, 1996), que impulsionou alterações 

significativas no sistema educacional no País.  



28 
 

Processos de avaliação realizados pela Comissão Interinstitucional de 

Avaliação das Escolas Médicas – CINAEM2·, que confirmam a inadequação do 

processo de formação médica (considerando o profissional, o corpo docente e 

metodologia da escola), assim como vários fóruns organizados pela Associação 

Brasileira de Educação Médica (ABEM), Rede Unida de Desenvolvimento de 

Profissionais de Saúde - REDE UNIDA e outras instituições, contribuíram para que 

se estabelecessem, em 2001, as Novas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 

de Graduação em Medicina (BRASIL, 2001).  

Criadas e homologadas ainda em 2001, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Medicina - DCNs estabelecem competências, habilidades e 

atitudes do perfil do formando, definindo um perfil profissional com formação geral, 

humanista, crítico e reflexivo. Sendo esse profissional capaz de atuar com princípios 

éticos no processo de saúde-doença nos seus diferentes níveis de atenção, com 

ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação à saúde na perspectiva 

de integralidade da assistência, com responsabilidade social, com compromisso com 

a cidadania e promotor da saúde integral do ser humano.  

Essas diretrizes preconizam que o currículo deve utilizar metodologias que 

privilegiem a participação ativa do aluno na construção do conhecimento e a 

integração entre os conteúdos, além de estimular a interação entre o ensino, a 

pesquisa e a extensão/assistência; desenvolvendo no aluno atitudes e valores 

orientados para a cidadania. O documento faz referência também à necessidade de 

promover a integração e a interdisciplinaridade, buscando abranger as dimensões 

biológicas, psicológicas, sociais e ambientais. Recomenda a inserção precoce do 

estudante em atividades práticas relevantes para a sua futura vida profissional e a 

utilizar diferentes cenários de ensino-aprendizagem, permitindo ao aluno conhecer e 

vivenciar situações variadas de vida, da organização da prática e do trabalho em 

equipe multiprofissional. Orienta também a necessidade de propiciar a interação 

ativa do aluno com usuários e profissionais de saúde desde o início de sua 

                                                 
2
 Este projeto teve o seu período de vigência entre 1991 a 2002, e foi constituído por órgãos 
representativos de profissionais médicos, docentes e estudantes: Associação Brasileira de Educação 
Médica, Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, Conselho Federal de 
Medicina,Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, Conselho Regional de Medicina 
do Estado do Rio de Janeiro, Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, Federação 
Nacional dos Médicos, Sindicato Nacional dos Docentes Universitários, Academia Nacional de 
Medicina, Associação Médica Brasileira, Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina e 
Associação Nacional de Médicos Residentes. 
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formação, permitindo ao aluno lidar com problemas reais e assumir 

responsabilidades crescentes como agente prestador de cuidados e atenção, 

compatíveis com seu grau de autonomia, que se consolida na graduação com o 

internato. Deve vincular, por meio da integração ensino-serviço, a formação médico-

acadêmica às necessidades sociais da saúde, com ênfase no SUS. Outros tópicos 

mencionam critérios de avaliação do processo de ensino-aprendizagem e do curso 

(ROSA-STELLA, 2006). 

Para Lampert (2002 p.68): 

 

[...] as diretrizes trazem claramente um avanço de abrangência 
política e social no contexto das necessidades em saúde da 
população brasileira, e exigem que as escolas médicas tenham 
maturidade institucional para implementá-las.  

 

Como incentivo às transformações curriculares nos cursos de medicina, 

numa articulação entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, é lançado 

em dezembro de 2002 o Programa Nacional de Incentivo a Mudanças Curriculares 

nas Escolas Médicas - PROMED e em 2005 o Programa Nacional de Reorientação 

da Formação Profissional em Saúde - PRO-SAÚDE, nos quais foi incluída a 

UNIMONTES, com os cursos de Medicina e Odontologia.  

O PROMED visa ao desenvolvimento e a implantação das novas 

Diretrizes Curriculares para os cursos de Medicina incentivando as Escolas Médicas 

do País a melhorarem o seu ensino, tornando-o mais adequado às necessidades de 

saúde da população, com ênfase nas mudanças no modelo de atenção à saúde, em 

especial aquela voltada para o fortalecimento da Atenção básica (BRASIL, 2007).  

O PRÓ-SAÚDE I (2005) e II (2006) têm como objetivo principal a 

integração ensino-serviço, reorientando  o processo de formação profissional, de 

modo a oferecer à sociedade profissionais habilitados para responder às 

necessidades da população brasileira assegurando uma abordagem integral do 

processo saúde-doença e da promoção de saúde, desencadeando incentivo a 

transformações do processo de formação, geração de conhecimentos, ensino-

aprendizagem e prestação de serviços à população (BRASIL, 2007).Podemos 

destacar entre as estratégias do PRO-SAÚDE, o Programa de Educação pelo 

Trabalho e para  Saúde (PET- SAÚDE) que iniciou suas atividades no país em 2009, 
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com proposta de formar grupos de aprendizagem tutorial em áreas estratégicas para 

o SUS, propondo principalmente a qualificação em serviço dos profissionais da 

saúde assim como a integração ensino-serviço-comunidade e o fortalecimento da 

atenção básica em saúde( BRASIL,2010). 

Com a intenção também de melhorar a qualidade da educação e 

intensificar os compromissos e responsabilidades sociais das instituições de ensino 

superior, foram definidas mudanças importantes com a Lei nº 10.861, de 14 de abril 

de 2004 (BRASIL, 2004) que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES), que integra a avaliação da instituição, dos cursos de graduação 

e do desempenho dos estudantes dos cursos de graduação (através do Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE). 

As avaliações do SINAES, no caso das instituições na área da saúde, 

contribuem para o atendimento dos princípios definidos nas DCNs dos cursos, 

vinculando as metas das políticas públicas de saúde aos critérios de avaliação do 

MEC para os processos de autorização de novos cursos, do reconhecimento e da 

renovação do reconhecimento (BRASIL, 2007). 

Podem ser citados ainda outras ações, iniciativas e programas do governo 

que buscam relações de cooperação entre o sistema de saúde e as instituições de 

educação superior para garantir a formação de qualidade dos profissionais de 

saúde: Aprender SUS e a Formação de Ativadores de Mudança para os Cursos de 

Graduação da Saúde; a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 

(PNEPS); o apoio do governo federal ao instituto FAIMER Brasil (Foundation for 

Advancement of International Medical Education and Research) para implementação 

do Programa de Desenvolvimento Docente para Educadores Médicos que visa 

contribuir para o aprimoramento dos projetos inovadores da educação médica 

(BRASIL, 2009). 

Enfim, diante de um grande movimento de mudança no sistema de saúde 

do país, uma diversidade de propostas esta sendo colocada e aplicada buscando a 

adoção de novas práticas educativas, promoção e a orientação de mudanças 

efetivas na formação médica. Mudanças que visam estruturar seus projetos 

pedagógicos para integrar a graduação aos serviços de saúde com objetivo de 

formar profissionais com competências e habilidades para responder às 

necessidades de saúde da população. 
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Reformas curriculares vêm ocorrendo em várias escolas de medicina 

brasileiras,  e com a intenção de promover a avaliação das tendências de mudanças, 

a  ABEM em 2006 criou a Comissão de Avaliação das Escolas Médicas - CAEM, que 

avaliou e aprovou o Projeto de Avaliação de Tendências de Mudanças no Curso de 

Graduação nas Escolas Médicas Brasileiras, o qual assume cinco eixos  para 

pesquisa que está em franco andamento : mundo do trabalho, projeto pedagógico, 

abordagem pedagógica, cenários da prática, desenvolvimento docente (LAMPERT 

et al.,2009). Os estudos permitirão às comunidades acadêmicas envolvidas avaliar e 

acompanhar seu processo de mudanças, reajustando suas estratégias, caminhando 

para possíveis melhorias na formação médica (ABEM, 2009).  

Dentre os estudos já realizados pela CAEM, o trabalho de Abdalla e col. 

(2009), que analisou o Eixo Projeto Pedagógico, aponta que as escolas médicas do 

grupo selecionado mostram-se avançadas para as transformações na construção 

dos seus projetos pedagógicos com tendências de mudanças no curso para as 

necessidades da Atenção Básica e interação com os serviços de saúde e a 

comunidade. Mas apontam também dificuldades de ampliar as linhas de pesquisa e 

articulação dos cursos de graduação, pós-graduação e a educação permanente. 

Concluem que há um processo em construção a partir de um modelo tradicional para 

um modelo que introduz novas linhas de pesquisa, com sinalização para o processo 

ensino-aprendizagem, processos avaliativos e de gestão (ABDALLA et al.,  2009). 

A Aprendizagem Baseada em Problemas está entre os métodos 

considerados inovadores escolhidos por algumas escolas médicas para implementar 

mudanças, o qual  será descrito a seguir. 

 

 

3.2 Aprendizagem Baseada em Problemas – ABP 

 

3.2.1 Origem e Fundamentos Pedagógicos 

 

 

O modelo de ensino tradicional, centrado no professor, considerado como 

detentor do conhecimento, esgota-se diante do significativo crescimento de 
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informações e da necessidade de se formarem profissionais preparados para lidar 

com diferenças culturais, sociais e de valores em constantes mudanças. 

Concomitantemente, com os novos conceitos no campo da psicologia 

cognitiva e das teorias construtivistas, surgem novos pressupostos sobre o processo 

ensino-aprendizagem, mostrando a importância da participação do aprendiz na 

construção do conhecimento, da relevância de sua experiência prévia e da 

importância da sua valorização como fator motivador para o aprendizado.  

Nesse contexto nasce abordagens educacionais diferenciadas, que se 

afastam do conhecido modelo tradicional, inclusive dentro dos cursos de medicina. 

Venturelli (1997), ao discutir educação médica, descreve sobre o 

desenvolvimento de vários programas inovadores que surgiram nas últimas 

décadas, cujos objetivos educacionais devem responder necessidades de saúde da 

sociedade em que o médico está inserido e, ao mesmo tempo, oferecer aos 

estudantes ferramentas para o desenvolvimento de habilidades e atitudes 

necessárias para enfrentar os desafios da profissão. Para esse autor, as 

características básicas de uma educação inovadora enfatizam a Aprendizagem 

Centrada no Estudante, a Aprendizagem em Grupos Pequenos, Currículo integrado 

e baseado na relevância social e Aprendizagem Baseada em Problemas. 

 A educação centrada no estudante segundo Venturelli (op.cit), parte das 

características que deve ter a educação do adulto, devendo promover nesse a 

capacidade de aprender a aprender, buscar a informação e ter atitude crítica. A 

aprendizagem em pequenos grupos é um dos pilares da educação centrada no 

estudante e da aprendizagem baseada em problemas, pois promove a discussão, 

cooperação, estímulo e o espírito de trabalho em equipe. A discussão de problemas 

de saúde relevantes, a integração de conceitos e temas das áreas biológica, 

psicológica e socioeconômica, é uma exigência da realidade atual, levando o médico 

a atuar de forma global, sozinho, trabalhando em equipe multiprofissional ou quando 

necessitar, da comunicação com especialistas. 

A Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) ou Problem Based 

Learning (PBL) é considerada um método de ensino-aprendizagem contextualizado, 

colaborativo, em que problemas são usados para iniciar, dirigir e estimular a 

aprendizagem. 

Segundo a literatura pesquisada (CAPLOW, 1997; KOMATSU, 1999; 

PENAFORTE, 2001; DOLMANS, 2002; NEVILLE, 2007; RIBEIRO, 2008), a ABP 
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surgiu na e com a Faculdade de Medicina da Universidade de McMaster em 

Hamillton/ Canadá, na década de 60 como tentativa de lidar com as dificuldades no 

ensino médico como retenção e aplicação de conhecimentos, não mais satisfatórias 

com aulas expositivas.  

O método foi adotado também na conhecida Universidade Maastricht, na 

Holanda a partir de 1975 (IOCHIDA, 2004). Nos Estados Unidos, a Universidade do 

Novo México na expectativa de encorajar os estudantes a escolher uma carreira 

médica em cuidados primários em saúde, foi a primeira escola americana a adotar 

esse método no curso médico, inicialmente de maneira parcial associada com o 

método tradicional, para posterior integração dos dois currículos nos anos 90 

(UNIVERSITY of  NEW MEXICO, 2009). A Universidade do Novo México foi seguida 

na implantação da ABP por outras escolas americanas, inclusive a Escola de 

Medicina de Harvard, em 1985 (AGUIAR, 2001). 

Essas escolas têm sido modelos que inspiram outras instituições no 

mundo. Embora já tenham sofrido alterações nas suas estruturas curriculares desde 

a sua implantação, mantêm os princípios teóricos da aprendizagem baseada em 

problemas. É o caso da Universidade de McMaster que já passou por três momentos 

de reflexão e mudanças, sendo a mais recente em 2005, quando foi introduzido o 

currículo  intitulado COMPASS3 (Concept-oriented, Multidisciplinary, Problem-based, 

Pratice for transfer, Simulations in clerkship, streaming) (NEVILLE  et al., 2007). 

O modelo ABP tem também sido adotado em um crescente número de 

outras áreas além da medicina, incluindo Escolas de Administração, Educação, 

Arquitetura, Direito, Engenharia (SAVERY, 1995). Apesar de utilizado em sua 

maioria em cursos de graduação, pode ser válido também em programas pós-

graduação como mestrado e doutorado (RIBEIRO, 2008). 

No Brasil, a ABP foi implantada na Escola de Saúde Pública do Ceará em 

1993, na Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA) em 1997, e no Curso de 

Ciências Médicas da Universidade de Londrina (UEL) em 1998. Por serem as 

pioneiras servem como referência nacional para implementação de currículos com 

                                                 
3 COMPASS -Concept-oriented, multidisciplinary, problem-based, pratice for transfer, simulations in 
clerkship, streaming, que em português é orientada em conceitos, multidisciplinar, baseada em 
problemas, prática por transferência, simulações em atendimentos e corrente.(Tradução nossa).O 
que diferencia este currículo do anterior é a principalmente a ênfase dada a conceitos  das ciências 
básicas,integrado à praticas relacionadas para  desenvolvimento de competências profissionais  nos 
estudantes, de maneira horizontal em todo currículo(NEVILLE,2007). 
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essa metodologia em várias universidades particulares e públicas, inclusive para a 

UNIMONTES - Montes Claros/MG. 

A ABP propõe a estimulação e o desenvolvimento de qualidades 

cognitivas que estão sendo exigidas pelo contexto atual dinâmico do conhecimento, 

tendo três características chaves que se tornaram conhecidas como a filosofia de 

McMaster: a aprendizagem autodirigida, PBL, e aprendizagem em pequenos grupos 

tutoriais. Para Neville (2007) a origem desses três elementos é obscura na história, 

mas defende que o uso dos casos tutoriais foi uma tentativa de adaptar o método de 

estudos de caso de Harvard Business School na década de 30, para a medicina; a 

aprendizagem autodirigida foi popularizada por Malcolm Knowles, estudioso da 

aprendizagem de adultos; e tutores e aprendizagem em pequenos grupos, parece 

ter sido uma tentativa de imitar o sistema de tutor de Oxford/Cambrige.

Ribeiro (2008) afirma que a história da ABP é relativamente recente, mas 

não pode ser considerado um método novo já que “a aprendizagem a partir do 

enfrentamento de problemas tem acontecido desde os primórdios da civilização” 

(p.15). 

Penaforte (2001), embora admita a complexidade da tarefa de traçar um 

histórico da origem de uma ideia, na sua busca pelas bases filosóficas da ABP, 

encontra nos trabalhos do filósofo John Dewey (1859 – 1952) e do psicólogo  

Jerome S. Bruner (1915), conceitos que podem ter contribuído para renovação nas 

teorias sobre educação, que tem sustentado esse método. O autor descreve que 

Dewey já desenvolvia ideias da educação por projetos de trabalho e afirmava que a 

aprendizagem verdadeira está relacionada à experiência significativa e associada a 

um contexto, devendo gerar no indivíduo o desejo de continuar aprendendo.  

Segundo Penaforte (op.cit, p.60), 

 

Na visão de Dewey, não há aprendizagem genuína em processos 
divorciados da experiência, onde se memorizam fatos sem perceber 
relacionamentos, gerando um conhecimento superficial e destituído 
de significado pessoal para o ser que aprende. 

 

O autor identifica semelhanças também nas ideias de Bruner através das 

concepções da aprendizagem por descobertas, do confronto dos estudantes com 

problemas e na busca pela resolução desses por meio de discussões em grupos, 
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desenvolvendo assim habilidades de raciocínio, motivação para aprender, maior 

assimilação e retenção do conhecimento. Penaforte lembra, no entanto, que os 

pioneiros da ABP na Universidade de McMaster não mencionam nos seus relatos 

sobre o desenvolvimento do método, as proposições nem de Dewey nem Bruner.   

Para Docky et al. (2005) e Dolmans et al. (2005) os princípios da 

aprendizagem da ABP guardam analogia com os princípios de educação de adultos 

e são vistos como um processo construtivista no qual estudantes engajam-se 

ativamente na interpretação de problemas e reconstrução das suas próprias 

estruturas cognitivas.  

A ideia central do construtivismo é que a aprendizagem é um processo 

ativo de construção de conhecimento. Tem como pontos essenciais o envolvimento 

ativo do aprendiz, o respeito pela pessoa que é esse aprendiz e por suas próprias 

ideias. Na concepção construtivista a ação direta do aprendiz sobre o objeto da 

aprendizagem implica em um conjunto de atividades que o levam a se transformar, 

desenvolvendo novos conhecimentos, atitudes e habilidades (ANTUNES, 2005). 

Apesar dessa ideia central, existe uma diversidade de posições construtivistas que 

apresentam implicações pedagógicas importantes. 

Para Piaget (1896-1980) aprende-se a partir do que já se sabe e com o 

que se constrói na representação pessoal do conhecimento, se constrói a partir da 

ação do sujeito, da interação deste com o objeto a ser aprendido (ANTUNES, 2005). 

Piaget demonstrou que a transmissão de conhecimentos é uma possibilidade 

limitada, e a construção desses se dá melhor através de descobertas. Entretanto, o 

construtivismo piagetiano tem sido responsável pela excessiva ênfase na dimensão 

individual do processo de construção do conhecimento. 

Vygotsky (1896-1934) contribuiu para que o construtivismo desenvolvesse 

a ideia de conhecimento como uma construção social e socialmente mediada 

(WUILLAUME, 2000). As suas concepções sobre aprendizagem foram atribuídas 

pelos educadores como sócio-construtivismo, pois acentuava a importância da ação 

social como indutora do processo de aprendizagem. Segundo Vygotsky, a 

construção do conhecimento é um processo complexo, com percepção interna e 

externa, sendo na troca com outros e consigo mesmo que se vão internalizando os 

conhecimentos e as funções sociais (ANTUNES, 2005). O outro ajuda na construção 

do conhecimento agindo na Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), conceito 

desenvolvido por Vygostky para definir a distância entre aquilo que o aprendiz faz 
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sozinho e o que é capaz de fazer com a intervenção desse outro. A intervenção 

adequada na ZDP delimita as fronteiras do conhecimento, desencadeia o processo 

ensino-aprendizagem e permite que os conhecimentos sejam internalizados e 

construídos pelo sujeito. 

Mennin (2009) analisa os princípios e teorias educacionais presentes  nos  

pequenos grupos da ABP, sob a perspectiva das Ciências da Complexidade e 

identifica o saber como surgindo da auto-organização. A Teoria da Complexidade, 

cuja ideia central radica numa abordagem multidisciplinar dos fenômenos, incluída a 

construção do conhecimento, tem o construtivismo, entre outros, como um dos 

pressupostos que compõe o seu tecido (LORIERI, 2009). Embora reconheça que 

esta relação seja bastante recente nos estudos sobre a ABP, Mennin sustenta que 

poderá ajudar os tutores e estudantes a entender as interações que ocorrem dentro 

dos pequenos grupos da ABP, para melhorias na aprendizagem.   

Os princípios gerais da aprendizagem de adultos também estão 

interligados às ideias construtivistas, já que para os adultos a aprendizagem está 

associada à experiência, a qual deve ser significativa na vida da pessoa, tem 

diversos estilos, e é favorecida pela interdisciplinaridade e multidisciplinaridade 

(MASSETO, 1999). O adulto vê-se com capacidade de assumir responsabilidades, 

decidir e definir as suas necessidades educacionais, como e quando aprender 

(MAMEDE, 2001). O aprendiz adulto tem vontade de aprender quando vivencia a 

necessidade de saber ou fazer alguma coisa, e entra em um processo de 

aprendizagem com grande quantidade e qualidade de experiências diferentes sendo 

portanto, importante usá-las como recurso de aprendizagem (DAVID et al.,1999). 

Esses princípios guardam coerência com os fundamentos da ABP.  

A partir das teorias construtivistas da aprendizagem, alguns princípios 

identificados servem como base para análises sobre o valor do método ABP 

(CHARLIN et al., 1998): 

 

• Os aprendizes são construtores ativos do conhecimento e isso significa que eles 

devem se engajar ativamente no conhecimento que estão adquirindo. 

• O conhecimento prévio é ativado e um novo conhecimento é construído sobre 

ele. Para garantir a aprendizagem significativa de modo que a informação esteja 

disponível quando necessária, informações novas devem ser ancoradas nos 

conhecimentos prévios reconstruindo a estrutura cognitiva do sujeito. 
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• O conteúdo é adquirido em um contexto significante; a aprendizagem que ocorre 

em um contexto significante também será mais facilmente retida e a similaridade 

entre esse contexto e o contexto da aplicação futura facilita a transferência do 

conhecimento. 

• Os aprendizes têm oportunidades para a elaboração e a organização do 

conhecimento no processo de construção individual e social deste conhecimento.  

Avaliando os princípios das pedagogias construtivistas, Savery (1995) faz 

uma relação com o modelo instrucional da Aprendizagem Baseada em Problemas 

como descrito por Barrows (1986) e conclui que este é um dos melhores exemplos 

de um ambiente de aprendizagem construtivista. 

Para Schmidt (2001), a ABP desenvolveu-se a partir das teorias da 

psicologia cognitiva, área da psicologia que descreve como adquirimos, 

armazenamos, transformamos e aplicamos o conhecimento (MATLIN, 2004). A ideia 

central da psicologia cognitiva que se relaciona ao método ABP segundo Schmidt 

(op.cit.), baseia-se no fato de que o conhecimento deve ser adquirido por um 

processo ativo e não pode ser transferido.  

Dolmans et al. (2005) argumentam que a ABP está baseada em quatro 

modernos princípios da aprendizagem, ou seja, aprendizagem deve ser construtiva, 

autodirigida, colaborativa e contextual. Construtiva porque a aprendizagem é um 

processo ativo no qual os estudantes constroem e reconstroem sua rede de 

conhecimento. Deve ser autodirigida, pois o aprendiz tem um papel importante no 

planejamento, monitoração da avaliação e direcionam ou regulam os seus processos 

de aprendizagem; colaborativa, pois envolve colaboração mútua e um entendimento 

compartilhado com o grupo; contextual, visto que a situação na qual o conhecimento 

é adquirido determina o uso desse conhecimento, e a transferência pode ser 

facilitada quando a aprendizagem ocorre em um ambiente significativo. 
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3.2.2 Caracterização e objetivos da ABP 

 

Transcorridas mais de três décadas desde o seu surgimento, existem 

visões distintas das perspectivas, dos objetivos e alcances da APB.  

O currículo que usa esse método é centrado no estudante e tem como 

objetivos principais a aprendizagem integrada e estruturada em torno de problemas 

reais, com desenvolvimento de habilidades de aprendizagem autodirigida e de 

trabalho em equipe. 

Segundo Engel (1997), a ABP possibilita ao estudante praticar 

abordagens lógicas, a analisar situações que não lhes são familiares, ativar seu 

conhecimento prévio, construir novo conhecimento, aprender no cenário em que o 

aprendizado será aplicado, praticar os novos conhecimentos, raciocínio crítico, a 

auto-aprendizagem e habilidades de comunicação e trabalho em equipe. 

Para Ribeiro (2008), a ABP pode favorecer ainda o desenvolvimento de 

adaptabilidade a mudanças, compromisso com o aprendizado e aperfeiçoamento 

contínuos, além de conferir segurança e iniciativa aos estudantes, “imprescindíveis 

para que iniciem seus próprios empreendimentos” (p.25).  

Handgraft (1998), embora admita que ABP seja uma abordagem com 

muitas variações, descreve que nesse método a aprendizagem deve ser ativa, 

através da formulação de perguntas e busca por respostas; integrada, através do 

enfrentamento de problemas cujo conhecimento de outras disciplinas é necessário; 

cumulativa, por meio da colocação de problemas cada vez mais complexos até 

chegar àqueles que seriam enfrentados quando profissionais; por compreensão, ao 

invés de por retenção de informações, promovendo momentos de reflexão, feedback 

frequente e através de oportunidades para praticar as habilidades que foram 

desenvolvidas. Segundo Walton e Matthews (1989), o método ABP tem como 

resultados o conhecimento funcional melhorado, desenvolvimento de habilidade e 

motivação requeridas para aprendizagem continuada e o desenvolvimento de 

habilidades de autoavaliação.  

  Para Barrows (1986), que é reconhecido internacionalmente como 

autoridade em aprendizagem com a ABP, esse seria um método para aprender a 

resolver problemas, que quando aplicado na educação médica imita o raciocínio 
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clínico. O autor descreveu que a ABP tem o potencial de desenvolver vários 

objetivos importantes na educação médica, e destacou como os principais: 

 

1. Estruturação do conhecimento para uso em contextos clínicos (SCC – Structuring 

of knowledge for use in Clinical Context): a aprendizagem deve ocorrer em 

contextos clínicos estimulada pelo desafio da prática e integrada ao raciocínio 

necessário para avaliar e resolver os problemas do paciente, promover a 

estruturação e retenção do conhecimento, facilitar a recordação e a subseqüente 

aplicação das informações, tanto das ciências básicas quanto clínicas.  

2. O desenvolvimento de um processo de raciocínio clínico efetivo (CRP – Clinical 

Reasoning Process): as habilidades de resolver problemas, incluindo formulação 

de hipóteses, levantamento de questões de aprendizagem, busca de 

informações, análise de dados, síntese do problema e tomada de decisões, 

devem ser estimuladas através da prática.  

3. O desenvolvimento de habilidades de aprendizagem autodirigidas efetivas (SDL 

– Self-Directed Learning): habilidades que permitem ao estudante entender as 

suas próprias necessidades de aprendizagem e localizar fontes de informações 

apropriadas. Habilidade essencial ao médico atual já que o conhecimento médico 

cresce e renova-se rapidamente.  

4. Motivação aumentada para aprender (MOT – Increasing Motivation for Learning): 

a relevância do trabalho, observada pelos estudantes, e o desafio de resolver os 

problemas proporcionam forte motivação para aprender.  

 

Com o delineamento desses objetivos e em função da ampla variedade de 

métodos educacionais referidos como ABP, Barrows (1986) propôs uma taxonomia 

para ajudar os professores e estudantes a definirem os objetivos educacionais 

considerando as principais características da ABP. No entanto, reconhece num 

estudo posterior, que as variações do método ABP se diversificaram a tal ponto que 

a taxonomia tornou-se inadequada, levando-o a descrever a “autêntica ABP” (1998, 

p.632) como um método específico, ampliando os objetivos educacionais: 

 

1. A aquisição de um rico corpo de conhecimento, bem compreendido, integrado a 

uma ampla variedade de disciplinas, estruturado para facilitar a memorização e a 
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aplicação em outras situações, associado à capacidade de resolução de 

problemas, necessários para conduzir os pacientes. 

2. O desenvolvimento de habilidades eficazes na resolução de problemas, de 

aprendizagem autodirigida, de habilidades interpessoais e de trabalho em 

equipe. 

3. O desenvolvimento de uma curiosidade insanável e do desejo de aprender 

continuamente. 

 

Barrows (op.cit) descreve ainda que, para alcançar esses objetivos 

educacionais a autêntica ABP deve apresentar as seguintes características: 

 

• Centrada no estudante – Os estudantes devem determinar o que precisam 

aprender com base em seu próprio conhecimento individual e em suas 

habilidades. 

• Baseado em problemas – Os problemas devem ser reais e não inventados, e 

devem ser apresentados aos estudantes como são apresentados aos médicos, 

ou seja, somente com as limitadas informações disponíveis no início, tal como as 

queixas do paciente. 

• Resolução de problemas – Com a ajuda do professor, no papel de facilitador, a 

aplicação e  desenvolvimento de um efetivo processo de resolução de problemas 

(geração de hipóteses, inquisição dedutiva, análise de dados, síntese do 

problema, e tomada de decisões). 

• Aprendizagem autodirigida - Os estudantes aprendem a obter as informações 

que precisam de uma variedade de recursos e com isso aprendem como 

conseguir a informação quando ela é necessária. 

• Colaboração - A colaboração ocorre em todos os ambientes que lidam com a 

saúde e os estudantes devem aprender a colaborar efetivamente, o que praticam 

durante as discussões em grupo. 

• Integração – Informações integradas estruturadas nos problemas serão 

recordadas nos futuro. 

• Reiteração – A informação adquirida durante o estudo autodirigido pode ser 

aplicada de volta ao problema para alcançar uma profunda compreensão e para 

garantir que serão recordadas e aplicadas em um problema de trabalho. 
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• Reflexão – Através da discussão sobre o que foi aprendido com o problema, 

como isso está relacionado com problemas passados que possuem elementos 

similares e quais são os elementos essenciais no caso discutido. 

• Avaliação dos colegas e Autoavaliações – A habilidade de avaliar a si mesmo, 

aceitar críticas dos outros e fornecer um feedback produtivo e preciso  para os 

outros, é essencial para uma aprendizagem duradoura, autônoma e para um 

eficaz trabalho em equipe. 

• Motivação – Estar apto a trabalhar com pacientes e seus problemas é a 

motivação para vir para a escola médica. ABP envolve os estudantes em 

atividades relacionadas à prática profissional desde o primeiro dia de aula. 

• Autenticidade – Os problemas apresentados para os estudantes são aqueles que 

eles irão encontrar em suas atividades práticas e que permitem aos estudantes 

raciocinarem da mesma forma como terão que fazer na prática. 

• Tutor – É necessário ter habilidade de trabalhar com um pequeno grupo de 

estudantes como um facilitador e garantir a estrutura de uma ABP. 

• Avaliação dos estudantes – Os métodos de avaliação devem estar direcionados 

aos objetivos da ABP (ex: resolução de problemas, aplicação de informações 

integradas, aprendizagem autodirecionada e trabalho em equipe). 

 

Schmidt (2001) confronta sua visão da ABP com as ideias iniciais de 

Barrows. Para ele, a ABP é uma “maneira especial de adquirir e organizar 

conhecimentos” (p.81), não se limitando a ensinar habilidade de raciocínio clínico. 

Defende que a ABP deve promover a compreensão de um fenômeno para 

desencadear a aprendizagem, proporcionando a construção ativa, colaborativa e 

contextual do conhecimento. Schmidt supõe que o método produz no processo de 

aprendizagem do estudante, a ativação de conhecimentos prévios que facilita a 

compreensão inicial, a elaboração sobre estes conhecimentos prévios, o 

processamento ativo de informações, o aumento da rede semântica e a facilitação 

da recuperação do conhecimento. Ajuda na reestruturação do conhecimento para 

explicar o problema, promove a aprendizagem em um contexto que posteriormente 

facilitará a recuperação de conhecimentos relevantes quando solicitados, 

conscientizam os estudantes da relevância dos temas e, desenvolvem nesses, maior 
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motivação intrínseca através das discussões do problema e através do senso de 

responsabilidade que sentem pelo seu aprendizado.  

Enfim, com base na literatura de referência e na minha experiência 

pessoal como docente da UNIMONTES, acredito que a ABP é um método que tem 

alcances que vão além da técnica de resolução de problemas, levando também a 

aquisição de conhecimentos de maneira integrada, significativa e duradoura, assim 

como o desenvolvimento de habilidades essenciais ao profissional atual. É possível 

encontrar muitas variantes nos programas das instituições que adotam a ABP no 

que diz respeito à estruturação, mas a definição dos elementos básicos que a 

caracterizam, ou seja, os problemas, as tutorias, o tutor, o estudo individual, a 

avaliação do estudante e as unidades de estudo da estrutura curricular, são 

essenciais para alcançar os seus objetivos (SCHMIDIT, 2001). Portanto, estas 

características adequadamente implementadas favorecem ao sucesso do processo 

ensino-aprendizagem com esse método. 

 

 

3.2.3 A Sessão Tutorial na ABP 

 

 

Os currículos que adotam o método ABP são estruturados em blocos 

temáticos ou unidades de caráter interdisciplinar, nos quais problemas inter-

relacionados são estudados sequencialmente. Embora possam existir variações 

entre diferentes escolas, três características são consideradas essenciais: os 

problemas como estimulo à aprendizagem, os tutores como facilitadores da 

aprendizagem e o trabalho em grupo para estímulo à interação (DOLMANS, 2005). 

Nos modelos básicos, o processo de resolução de problemas ocorre primariamente 

dentro da sessão tutorial, que é a atividade principal desta abordagem. Nas sessões 

tutoriais os estudantes são subdivididos em pequenos grupos (7 -10 participantes 

por grupo), sob a orientação de um tutor. Durante a tutoria, os estudantes aprendem 

sistematicamente a explorar e analisar problemas, o que vai sustentar o processo de 

aprendizagem seguindo os passos do processo tutorial. Tais passos são uma 

seqüência estruturada de procedimentos concebida inicialmente na Universidade de 
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Maastrict/Holanda (SCHMIDT, 2001) e podem variar em número de uma escola para 

outra, mas são descritos sete como os principais (DOCHY, 2005): 

 

1. Leitura do problema e esclarecimento dos termos e conceitos: Os estudantes têm 

de esclarecer os termos presentes no texto que não são totalmente 

compreendidos e nesse momento o conhecimento de algum dos membros pode 

ajudar. 

2. Definir o problema: os estudantes examinam e tentam descrever o tema do 

problema, buscando definir quais os fenômenos precisam ser explicados. Devem 

ser estimulados a usar seu conhecimento ou experiências prévias e transferir 

essas para nova situação. Nessa fase o processo de aprendizagem está em 

andamento com construção de novas estruturas cognitivas relacionadas ao 

conhecimento já adquirido. A rede de conceitos estende-se, refina e torna-se 

mais complexa.    

3. Analisar o problema: os estudantes lidam com os problemas de uma maneira 

lógica, analítica e científica, buscando explicar, baseados em seus 

conhecimentos ou experiências prévias, aqueles fenômenos ou fatos 

identificados. A prática contínua em analisar problemas em uma variedade de 

situações promove aprendizagem efetiva. 

4. Síntese provisória (Balanço): rever o que já foi levantado sobre o problema, 

sistematizando os aspectos já discutidos, estruturando e sumarizando as 

possíveis explicações. 

5. Formulação dos objetivos de aprendizagem: os estudantes são encorajados a 

refletir sobre o tema sobre o qual eles estão discutindo embora tenham pouco 

conhecimento anterior. Identificam as áreas que precisam ser mais aprofundadas 

para compreensão do fenômeno ou fato apresentado. Eles experimentam isso 

como um desafio para aprender. Os estudantes são donos do seu processo de 

aprendizagem ao formularem seus próprios objetivos de aprendizagem, o que 

tem um efeito positivo sobre os resultados dos estudantes.  O conflito cognitivo é 

um estímulo para aprendizagem e reflexão no processo de aprendizagem leva a 

um aprendizado significativo. 

6. Atividades de autoestudo: os estudantes trabalham independentemente para 

resolver os objetivos de aprendizagem formulados e buscam por informações 
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relevantes à resolução do problema. Assim os estudantes desenvolvem atitude 

responsável pelo seu processo de aprendizagem. 

7. Síntese e avaliação do conhecimento adquirido: os estudantes trocam suas 

experiências na busca e transformação da informação, discutem, comparam e 

esclarecem a relevância das informações descobertas com respeito ao problema. 

 

Portanto, o ciclo se inicia na primeira sessão tutorial com o tutor e os 

estudantes recebendo informações sobre um problema que retrata ou simula 

situações reais, compatíveis com a atividade profissional futura, sendo o ponto de 

partida para discussão. Os dados desse problema devem ser explorados, analisados 

e integrados, construindo uma linha de raciocínio crítico, fundamentado em 

conhecimentos prévios. A ativação dos conhecimentos prévios é acentuada durante 

as discussões em pequenos grupos e facilita a compreensão, elaboração da 

informação nova, retenção e a recordação desses novos conhecimentos (NORMAN 

e SCHMIDIT, 1992). A partir daí, os estudantes formulam as hipóteses, que 

favorecem a identificação e elaboração das questões de aprendizagem que vão 

possibilitar o esclarecimento e aprofundamento das áreas de conhecimento 

identificadas como pertinentes ao problema. Essas questões devem ser claras, para 

determinar a busca ativa de dados e informações relevantes à resolução do 

problema. Podem ser formuladas de maneira diferente entre os diferentes grupos de 

uma mesma turma, mas 60 a 70% das questões de aprendizagem levantadas pelos 

estudantes combinarão com as definidas pelos professores que elaboraram os 

problemas (DOLMANS et al., 1993). 

Terminado esse primeiro momento, os estudantes partem para o estudo 

individual na busca de informações necessárias para alcançar os objetivos de 

aprendizagem estabelecidos, o que inclui, quando pertinente, o auxílio de 

profissionais, professores, especialistas ou outras pessoas que possam contribuir a 

alcançar os objetivos do estudo. As fontes bibliográficas, na maioria das vezes, são 

indicadas pelos organizadores, mas é responsabilidade do estudante selecionar o 

material que irá estudar entre as sugeridas e as adicionais que decidir buscar. 

Durante esta fase deverá também organizar e sintetizar as novas informações 

adquiridas, para o outro momento de discussão. Segundo Komatsu (1999) ao 

considerar os padrões individuais de aprendizagem (relação do estudante com o 

lugar, o horário, a frequência e as pessoas com quem estuda, como faz as 
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anotações pessoais, como faz a leitura, análise e crítica, a decisão do que, como e 

quando estudar, automotivação para estudar) um programa que utiliza o método 

ABP deve destinar metade da carga horária semanal do currículo às atividades de 

auto-aprendizagem, aplicadas nessa fase de estudo individual. 

Em um segundo encontro, os estudantes, ainda apoiados e orientados pelo 

tutor, reúnem-se para rediscutir os avanços de conhecimento obtidos 

individualmente, reconsiderando suas hipóteses e considerando as elaboradas à luz 

das novas aprendizagens. Redefinem todo o processo quando necessário até 

chegarem a conceitos e conclusões compartilhados. 

Ao terminar essa segunda parte da sessão tutorial, os estudantes ainda  

refletem sobre o problema, o que aprenderam, fazendo avaliação da sessão, do seu 

processo de auto-aprendizagem e sobre sua participação no processo de 

colaboração do aprendizado do grupo. A reflexão crítica pode dar ao estudante a 

base para o seu aperfeiçoamento (HMELO-SILVER, 2004). 

Segundo David e col. (1999), apesar da maioria das escolas limitar  as 

discussões tutoriais aos primeiros anos do curso, até o início do internato, estas 

podem ser usadas no período dos  estágios do curso, modificando os passos 5  e 6 

(citados acima), e acrescentado o oitavo passo. Na sua proposta, no passo 5 o 

grupo deverá acrescentar aos objetivos de aprendizagem determinados, definir a 

experiência clínica necessária à aquele aprendizado. No passo 6, do estudo 

individual, passa a ser incluída a obtenção de uma experiência clínica relevante, que  

por sua vez será discutida no oitavo passo. 

A organização das sessões tutoriais pode também variar de uma 

instituição para outra, de encontros duas ou três vezes na semana, sendo 

necessário, no entanto, tempo para o período do estudo autodirigido entre tais 

sessões. Nesse período podem ocorrer atividades complementares, como palestras 

e atividades práticas relacionadas aos temas. Em algumas escolas é prevista a 

repetição de alguma das etapas, quando constatado que o estudo individual não 

supriu integralmente as necessidades para resolução do problema e os estudantes 

se sintam motivados a retornar ao estudo individual para uma nova busca de 

informações.  

O ponto de partida das discussões nas sessões tutoriais são os problemas 

a serem resolvidos, já que determinam o conteúdo que será trabalhado. Com 

relação a esses problemas, Gijselaers (1995, apud DOCHY et al., 2005) considera 
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que são usados para criar uma lacuna entre o conhecimento prévio do estudante e 

conhecimento necessário para conduzir o problema de maneira adequada, e 

conseqüentemente, guiar a fase de estudo autodirigido. Deve aumentar a motivação 

a respeito do tema, melhorar o trabalho em grupo e retratar questões teóricas e 

práticas relacionadas ao curso, integrando disciplinas. Deve simular uma situação 

possível de ser encontrada na prática dos futuros profissionais, levando o estudante 

a refletir sobre a forma adequada de proceder. 

A estrutura do problema ideal é tema de várias pesquisas. Jonassen 

(2000) classifica os problemas como bem estruturados e mal estruturados. Segundo 

esse autor, o problema bem estruturado apresenta todos os elementos para sua 

resolução aos estudantes, enquanto os mal estruturados contém elementos que não 

são conhecidos, envolvem incertezas sobre os conceitos e que possuem mais de 

uma possibilidade para solução. Jonassen admite ainda que os problemas mal 

estruturados sejam os mais frequentemente encontrados no cotidiano. 

Para Ribeiro (2008), a estruturação do problema deve atender critérios 

como “prevalência, valor integrativo, valor prototípico, alto potencial de impacto e 

fraca estruturação” (p.30), que ele traduz como problema encontrado na prática, que 

abrange conceitos interdisciplinares, oferece modelo de estudo, afeta muitas 

pessoas e sugere questões e subquestões. Quanto mais fraca a estruturação maior 

chance de desenvolver habilidades de resolução de problemas e estudo 

autodirigido. Ribeiro (2008) ainda comenta que o problema deve indicar um caminho 

para investigá-lo e que muda na medida em que as informações são apreendidas, 

cobrindo temas que permitem alcançar conhecimento, habilidades e atitudes 

determinadas pelo currículo. Além disso, a solução desses problemas geralmente 

não será única dependendo da perspectiva analisada durante as discussões, no 

entanto, geralmente permite um processo de aprendizagem construtiva e 

contextualizada (DOLMANS et al., 2005).  

Para explicar os fenômenos e eventos descritos nos problemas, os 

estudantes devem trabalhar em pequenos grupos. Esse ambiente trabalho em 

pequenos grupos propicia um ambiente de aprendizagem colaborativo, interagindo 

um com o outro para construção ativa de explicações, o que são pretensões do 

processo tutorial. Magnarelli et al. (2009), em um estudo sobre trabalho em 

pequenos grupos evidenciaram que tal estratégia aumenta a motivação intrínseca  e 

a autonomia dos estudantes, desenvolve atitude cooperativa que propicia o 
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aprendizado significativo de conteúdos específicos, ao mesmo tempo em que 

promove a formação ética.  

De acordo com Komatsu (2006), o trabalho nos pequenos  grupos no 

método ABP (sessões tutoriais)  permite que o estudante desenvolva, além de 

conhecimentos teóricos, habilidades de comunicação e de relacionamento 

interpessoal despertando consciência de suas próprias reações no trabalho coletivo. 

Complementando com Venturelli (1997), a aprendizagem em pequenos grupos 

desenvolve ainda o respeito aos objetivos comuns e aquisição de um sentido de 

tarefa comum, permitindo ao estudante ter maior proximidade com o professor e a 

esse, por sua vez, ver o estudante como uma pessoa e eventual futuro colega. Com 

a avaliação no final de cada sessão o estudante aprende a ouvir, a receber e 

assimilar críticas e assim oferecer análises e contribuições produtivas para o grupo. 

Por fim, trabalhar em grupo ajuda os estudantes a se tornarem melhores 

colaboradores (DOLMANS et al., 2005). 

Assim, esse método que favorece as interrelações, não altera só a 

dinâmica do processo de ensino-aprendizagem, mas também muda o papel do 

professor e aluno. Segundo Barrows (1998), o docente deixa seu papel de detentor 

e transmissor do conhecimento, para atuar como tutor, moderador, co-aprendiz, 

facilitador, mentor e consultor. Ele tem um papel chave no currículo ABP 

(DOLMANS, 1993). Tem a importante função de “estimular o pensamento crítico e 

auto-aprendizado nos estudantes pela orientação em nível de meta-cognição” 

(TOMAZ, 2001, p.163). O tutor deverá guiar o grupo, sem forçá-lo, estimular os 

estudantes procurando ter uma postura de percepção e de diálogo para atender a 

diversidade de expectativas, sendo um estimulador do processo de colaboração 

(DOCKY, 2005). O tutor deve também favorecer a percepção das possibilidades de 

aplicação dos conhecimentos, habilidades e atitudes que estão sendo desenvolvidas 

e ajudar os estudantes a identificar os hiatos de conhecimentos que aparecem. Faz 

parte ainda das funções do tutor estimular e identificar aqueles estudantes que 

apresentam dificuldades de comunicação, favorecer e orientar os estudantes a 

realizarem a autoavaliação, avaliação dos colegas, do próprio tutor e do processo 

tutorial, e ainda fazer a avaliação dos mesmos.  

Os tutores precisam ter conhecimentos e habilidades na dinâmica de 

pequenos grupos, nos princípios do método ABP, na educação em geral e no 

processo de reflexão de grupo (MENNIN, 2009). Na experiência desse autor as 
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oficinas sobre técnicas e sobre pedagogia podem ser adequadas para capacitar 

professores, porém lembra que programas de desenvolvimento docente são 

necessários para sustentar os currículos com ABP. 

O estudante por sua vez, responsabiliza-se pela sua aprendizagem, 

trabalhando em grupo, partindo de conhecimento e experiências anteriores, 

buscando novos conhecimentos. São responsáveis pela busca de seu material de 

estudo, devem decidir se esse material é ou não relevante, buscar maneiras de 

estudar e de esclarecer suas dúvidas. Deve fazer avaliação de sua própria 

participação, da participação dos outros integrantes do grupo, interagindo com a 

escola de modo a fornecer retroalimentação sobre o currículo. Segundo Ribeiro 

(2008) o método ABP leva a um “empoderamento do estudante” (p.35), que terá e 

deverá demonstrar responsabilidade em suas tarefas de aprendizagem, desenvolver 

a habilidade de comunicação clara e concisa, embasando seus comentários em 

referências adequadas. Isso os torna, ao mesmo tempo, aprendizes por toda vida. 

Durante as discussões, um coordenador e um relator são escolhidos entre 

os estudantes em forma de rodízio, para estruturar o trabalho em grupo. No caso do 

coordenador, esse deve, além de participar das discussões, conduzir o grupo nos 

sete passos, guiar o confronto de ideias, estimular a participação de todos os 

colegas, sintetizar e concluir as discussões. Já o relator deve fazer as anotações 

importantes das discussões, participar e fornecer um relatório da análise da 

resolução dos problemas.  

A avaliação realizada dentro do processo tutorial tem muita relevância. 

Nos programas educacionais que adotam a ABP emprega-se uma variedade de 

estratégias avaliativas. Carmo e Sá (2001) descreve três categorias: avaliação do 

tutor, interpares e autoavaliação. Essas avaliações geralmente compõem a 

avaliação final do estudante que incluem a avaliação com conhecimento dos 

conteúdos. No geral, as avaliações possibilitam conhecer o desempenho dos 

envolvidos no processo ensino-aprendizagem em diferentes momentos, identificando 

os avanços e as limitações. É um momento em que os tutores e estudantes podem 

fazer uma reflexão sobre o seu desempenho pessoal e dos pares no processo de 

construção individual e coletiva do conhecimento, e da interação do grupo. Ao ser 

realizada com honestidade e justiça, tanto pelos estudantes como pelos tutores, a 

avaliação pode contribuir de forma relevante para uma maior qualidade no 

aprendizado e com o crescimento pessoal de cada um dos integrantes do grupo. 
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Segundo Eva (2001), há várias vantagens ao empregar avaliação interpares nas 

tutorias que incluem maior interação dos envolvidos, fornecimento de feedback 

construtivo  a partir de diferentes observações e possibilidade de avaliação das 

habilidades de comunicação, aprendizagem autodirigida e respeito pelos outros. A 

autoavaliação é uma habilidade essencial para uma aprendizagem autodirigida 

eficaz, e possibilita o estudante se conhecer melhor. Quando os estudantes têm 

responsabilidade para avaliar seu próprio entendimento durante o processo de 

aprendizagem, eles potencializam o resultado final. Barrows (1985) descreve que 

cada estudante deve avaliar sua própria performance em quatro diferentes áreas: 

raciocínio ou resolução de problemas, conhecimento trazido para o problema, 

habilidades de autoestudo e conhecimento adquirido, e contribuição ao processo 

grupal. 

Por fim, a sessão tutorial envolve aspectos essenciais que combina estudo 

em grupo e estudo individual, que possibilita ao estudante avaliar o que estudou 

sozinho, comparar o seu estudo com o dos outros colegas do grupo, desenvolver 

habilidade para pesquisar, sistematizar, formular hipótese, esclarecer dúvidas e 

aumentar as percepções  sobre um problema. Pode-se compreender então, o papel 

importante das discussões tutoriais sobre o processo ensino-aprendizagem na ABP, 

encontrando eco com estudos que reafirmam o efeito potencial das tutoriais, 

mostrando que elas favorecem a ativação de conhecimentos prévios, a 

compreensão e a elaboração de outras informações ou mesmo da reestruturação do 

conhecimento já construído (DOLMANS, 1998; MOUST, 2005). Ou seja, um grupo 

tutorial efetivo é aquele que tem efeitos benéficos, positivos sobre a aprendizagem 

dos estudantes (DOLMANS, 2005). Nesse sentido, Mennin (2009, p.7) assegura que 

“Small-group learning is the heart of PBL”4. 

 

 

                                                 
4
Aprendizagem em pequenos grupos é o coração do PBL (Tradução nossa).  
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3.2.4 Desafios e limites da sessão tutorial 

  

Desde as primeiras experiências com a ABP, observa-se uma 

necessidade muito grande de investigar sobre a efetividade do método comparando 

com os cursos tradicionais. Alguns estudos conduzidos por Albanese (1993), Colliver 

(2000) e Docky (2003) não foram capazes de mostrar diferenças através de exames 

tradicionais de conhecimento aplicado aos estudantes. Porém, apontam efeitos 

significativos da ABP sobre a satisfação dos estudantes com o método e sobre as 

suas habilidades em resolver problemas clínicos. 

Outros estudos citados por Mamede (2006) procuraram investigar a 

trajetória da implementação, dificuldades e facilidades com o método, sob a 

percepção de professores, estudantes e gestores. 

Estudos sobre o processo educacional em si passaram a ser assumidos 

posteriormente, para fornecer melhor entendimento de como as atividades 

educacionais contribuem para o aproveitamento do estudante (DOLMANS, 2002). 

Assim, as investigações passaram a focar o processo e não os resultados. 

Surgiram pesquisas com uma perspectiva que busca melhorar o 

entendimento sobre porque, como e em que condições os princípios educacionais 

básicos da ABP ocorrem na prática (MAMEDE et al, 2006), contribuindo para 

identificação de variáveis que afetam o processo de aprendizagem com esse 

método. 

Pesquisas mais recentes vêm dando mais ênfase à identificação das 

variáveis que interferem na aprendizagem dentro do processo tutorial. Segundo 

Mamede et al. (2006), não é suficiente organizar as discussões e materiais de 

aprendizagem, para garantir os efeitos potencias das sessões tutoriais, pois esses 

dependem do processo que ocorre durante as discussões. Estudos iniciais nessa 

perspectiva evidenciaram inter-relações entre os diversos fatores e apontam que as 

principais variáveis do funcionamento dos grupos tutoriais referem-se ao papel dos 

estudantes, do tutor e as características dos problemas. Esses três aspectos 

influenciam também outros componentes do ciclo de aprendizagem, como o estudo 

individual e conseqüentemente os seus resultados (GIJELAERS, 1990, apud 

DOCHY, 2005).  
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Caplow et al. (1997), estudando as concepções de estudantes sobre a sua 

aprendizagem no currículo médico com ABP, na Universidade de Missouri-Columbia 

(Estados Unidos), identificaram aspectos que mais frequentemente contribuem para 

a aprendizagem na percepção dos estudantes: o tutor, o grupo, os problemas, o 

material do curso e o estudo individual. Os autores delimitaram também o que os 

estudantes consideraram obstáculo ao aprendizado referindo-se a deficiências do 

tutor, aspectos do grupo, falta de conhecimentos prévios e a complexidade do tema. 

Os autores concluem que de maneira quase uniforme, os estudantes mencionaram o 

papel do tutor como fator crítico para o seu aprendizado. 

A perfomance do tutor aparece com papel de destaque em outros artigos 

(DOLMANS 2006; VAN BERKEL 2006; HMELO-SILVER 2004), como fator 

fundamental no funcionamento do grupo tutorial, demonstrando influenciar direta e 

positivamente o aprendizado dos estudantes. Surge, no entanto, a questão sobre 

como as intervenções dos tutores influenciariam a aprendizagem dos estudantes. 

Lohfelf et al. (2005) observaram os residentes de medicina no Canadá mostrando 

que na percepção desses, as qualidades do tutor são a chave do sucesso do 

método, reforçando os achados de uma outra pesquisa  mais antiga, em que os 

residentes consideraram o papel do tutor como fator  mais importante que o tipo de 

problema usado (SHWARTZET apud LOHFELF ,1997). Lohfelf (op.cit) recomenda 

que as escolas médicas com ABP devam dar particular atenção às habilidades de 

facilitação de trabalho em grupo e de avaliação dos tutores. 

Van Berkel et al. (2006) em um estudo com estudantes da Faculdade de 

Medicina de Maastricht (Holanda), demonstraram que as competências do tutor 

relacionadas à condução da sessão tutorial, influenciam positivamente o 

aprendizado dos estudantes. Tais competências segundo os autores, incluem os 

tutores utilizarem técnicas para estimular a aprendizagem ativa (solicitando os 

estudantes a sumarizarem o que aprenderam e realizar interações conceituais), 

facilitar a aprendizagem colaborativa (realizando feedback construtivo)  e estimular o 

aprendizado autodirigido (gerando objetivos de aprendizagem bem definidos). 

Dianne Dolmans (2002), uma das pesquisadoras que recentemente mais 

tem publicado sobre o método ABP, realizou uma revisão das pesquisas sobre 

tutores descrevendo junto com seus colaboradores, que os estudos revelaram 

achados contraditórios sobre a influência do tutor-especialista e não especialista no 

aproveitamento dos estudantes. De um modo geral, concluíram que o tutor 
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especialista corre o risco de usar seu conhecimento para direcionar a discussão 

enquanto o não especialista, mas bem preparado, usa sua capacidade de facilitação 

para direcionar a discussão. Segundo essa autora e colaboradores o ideal seria o 

tutor possuir ambas as características, ou seja, ser conhecedor do tema abordado 

na discussão e ser capaz de facilitar o processo de aprendizagem. É conveniente, 

no entanto, mencionar que em diferentes estudos analisados pelos autores, alguns 

pesquisadores consideram tutores especialistas o fato de serem médicos, e outros 

apenas aqueles professores que têm afinidade com os temas discutidos.    

Treloar et al. (2000), estudando os fatores que afetam o progresso dos 

estudantes australianos dentro do currículo ABP, conseguiu identificar o papel do 

estudo individual, as habilidades de interação nos grupos tutoriais e a ansiedade 

criada pelo método, sobre a aprendizagem. Os autores concluíram que intervenções 

devem ser definidas de acordo com os contextos, para reduzir barreiras no 

progresso dos estudantes. Essas intervenções são essenciais para aqueles que 

estão diante do desafio de mudanças metodológicas e curriculares, no sentido de 

proporcionar um ambiente de aprendizado ótimo para estudantes de diversas 

origens.  

A questão da aprendizagem independente aparece também na pesquisa 

da professora Magali e o professor Eduardo Manzini da Universidade Estadual 

Paulista, Marília/SP (2004), que estudaram as Concepções sobre a aprendizagem 

baseada em problemas na Faculdade de Medicina de Marilia - FAMEMA. Os 

estudantes que participaram da pesquisa revelaram sentimentos de solidão por 

serem autodidatas e isso segundo os autores, se deve a não compreensão do papel 

dos docentes no método e falha no comportamento desses durante as sessões 

tutoriais, incluindo que é fundamental a capacitação para o exercício da função. Por 

outro lado, esses mesmos estudantes relataram suas percepções sobre a 

importância de trabalhos em pequenos grupos, o que também os ajudou a 

desenvolver novas atitudes e valores compartilhados entre eles. 

Dolmans e Schmidt (2006) fizeram uma revisão da literatura das 

evidências disponíveis sobre as contribuições cognitivas e motivacionais das 

sessões tutoriais no aprendizado dos estudantes de cursos médicos com ABP. Os 

autores selecionaram vários artigos dos principais periódicos sobre educação 

médica no período de 1988-2005, relacionados a esses temas. Após a análise, 

concluíram que as evidências existentes até então, demonstravam que nos grupos 
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tutoriais ocorrem a ativação de conhecimentos prévios, raciocínio acumulativo, 

construção de teorias, recordação de informação, conflitos cognitivos levando à 

mudança conceitual e à construção colaborativa do conhecimento. Já os estudos 

que focavam sob a perspectiva da motivação, mostravam que a discussão estimula 

o interesse intrínseco dos estudantes nos assuntos, mas também que discussão 

confusa ou superficial causada pelos estudantes menos motivados, prejudica a 

aprendizagem.  

Visschers-Peijers et al. (2004) direcionaram estudos para a importância da 

interação entre os estudantes nas sessões tutoriais delimitando dois processos: a 

elaboração e a coconstrução do conhecimento. Na elaboração eles destacam que a 

discussão leva os estudantes a reavaliarem internamente, as questões do tema em 

questão, a partir de sua interação com outros. Já a coconstrução ocorre quando a 

discussão leva a uma compreensão compartilhada de um tópico, ou seja, dois ou 

mais estudantes constroem uma compreensão a partir de uma discussão. Quando a 

discussão é desorganizada, apenas se pontuam informações desconectadas, a 

aprendizagem fica, pois, prejudicada. Os autores descrevem o chamado 

“comportamento ritual” (p.474) em que os estudantes parecem estar seguindo os 

passos de uma sessão tutorial, mas na verdade não estão elaborando nem co-

construindo conhecimentos. Segundo Dolmans et al. (2005), tal comportamento 

ocorre quando os estudantes fazem um estudo superficial dos temas, e novas 

informações são trazidas para a discussão de maneira  desconectada, com efeitos 

negativos sobre a aprendizagem. 

Virtanen et al. (1999), também conduziram uma pesquisa que apontou a 

discussão desorganizada como fator que prejudicou a aprendizagem dos 

estudantes. No referido estudo, os autores pediram aos estudantes de medicina 

para descrever experiências de uma sessão tutorial de sucesso e insucesso. Na 

opinião de tais estudantes, o sucesso estava ligado a uma discussão equilibrada e 

uma cuidadosa preparação para a sessão. Já o insucesso, a uma discussão não 

equilibrada por causa de estudantes desinteressados, sem preparo, passivos ou 

dominantes. 

Ainda dentro do aspecto da interação do grupo tutorial, Lindblom-Ylanne 

et al. (2003) fizeram  uma  pesquisa entre os estudantes de Direito na Universidade 

de Helsinque, Finlândia. Três grupos (de professores e estudantes) com 

características semelhantes passaram por um curso intensivo de curta duração com 
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o método ABP. Foram usados instrumentos diferentes para observar as relações 

entre ensino e aprendizagem, procurando identificar entre outros objetivos, o que 

poderia ajudar no aproveitamento do grupo tutorial. Nas suas conclusões 

observaram que o grupo que obteve melhores notas foi aquele em que os 

estudantes participaram mais ativamente e mais uniformemente, sentindo-se mais 

motivados, desenvolvendo autocontrole e habilidades de comunicação.  

A dificuldade de interação pode estar também ligada ao tamanho do 

grupo. Essa variável foi investigada por Lohman e Finkelstein (2000), professores da 

Universidade da Florida e Iowa dos Estados Unidos, junto a estudantes da área 

odontológica. Os pesquisadores buscaram identificar a influência do tamanho dos 

grupos tutoriais num curso com ABP, no desenvolvimento do conhecimento, na 

habilidade de resolução de problemas e no autodirecionamento para estudar. 

Mostraram que o autodirecionamento dos estudantes  aumentou em grupos tutoriais 

menores (pequenos com três estudantes e médios com seis estudantes). Esses 

estudantes também classificaram as discussões em níveis mais altos nos grupos 

menores do que nos  grupos formados com maior número de estudantes (nove-dez). 

A pesquisa conclui que esse fato ocorre, possivelmente, porque é mais difícil para 

todos os estudantes dos grupos maiores participarem mais ativamente. 

A fase de estudo individual é quando os estudantes buscam, em diferentes 

fontes, informações para explicar os objetivos definidos nas sessões tutoriais, sendo 

um momento em que podem identificar fatos importantes e relevantes, para posterior 

discussão com os colegas. Esse momento os ajuda principalmente a estruturar o 

próprio conhecimento, construindo e reconstruindo conceitos. É justamente a 

intensidade do engajamento nessa fase, uma variável importante que influencia 

muito a qualidade da próxima sessão tutorial, quando mostram aos colegas os 

avanços nos seus estudos (VAN DEN HURK, 1999). Na busca do entendimento da 

importância dessa fase para o processo tutorial, alguns pesquisadores voltaram-se 

para avaliar o impacto da quantidade de recursos de aprendizagem sobre a 

aprendizagem com o método ABP. Segundo Mamede et al. (2006) supõe-se que os 

estudantes de um currículo ABP desenvolvam habilidades de identificar e usar 

recursos de aprendizagem de maneira efetiva. Os recursos de aprendizagem dizem 

respeito a todo material usado para busca de informações e construção do 

conhecimento na tentativa de alcançar os objetivos de aprendizagem propostos. 

Mamede et al. (op.cit) afirmam que a discussão nas tutorias tende ser mais rica 
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quando os estudantes consultam diversas fontes. Seria ao contrário, restrita, se os 

estudantes usassem as mesmas fontes. No entanto, chamam a atenção sobre as 

limitações dessas observações que podem estar sofrendo influências de outras 

variáveis, como por exemplo, a maneira como os estudantes têm feito uso dos tais 

recursos, pois considerar só o número de recursos pode fornecer uma 

representação limitada do que realmente ocorre durante a fase de estudo individual. 

A qualidade do problema apresentado aos estudantes nos grupos 

tutoriais, também se destaca como um dos fatores que influenciam as discussões e 

a aprendizagem na ABP, e interfere, indiretamente, no tempo usado pelos 

estudantes no estudo individual (MAMEDE, 2006). Os problemas devem ser 

consistentes com o envolvimento ativo na aprendizagem que se espera do 

estudante. Devem ser estruturados de modo a requerer trabalho colaborativo e 

favorecer a geração de questões de aprendizagem significativas para os estudantes 

(HMELO-SILVER, 2004). Ainda no seu trabalho com os residentes das escolas 

médicas do Canadá, Lohfelf et al. (2005) levantaram também a questão do papel 

dos problemas, concluindo que devem ser clinicamente importantes, realísticos, 

atuais, não detalhado demais, mas ricos o suficiente para encorajar os estudantes a 

buscar informações para tópicos clínicos e não clínicos. 

Verkoeijen e col. (2006) investigaram sobre os efeitos do tipo de problema 

sobre o processo de ensino aprendizagem nos grupos tutoriais e a fase do estudo 

individual. Observaram grupos de estudantes que usaram problemas com objetivos 

de aprendizagem livres, ou seja, não definidos pela equipe docente, e grupos que 

abordavam problemas com objetivos especificados. As conclusões da pesquisa 

sugerem que existe um efeito positivo sobre o estudo individual, o número de artigos 

lidos e o rendimento dos estudantes nas discussões dos grupos tutoriais associado 

aos problemas com objetivos livres. Eles levantam duas possibilidades para explicar 

esses achados, o maior engajamento dos estudantes no estudo individual pela 

incerteza dos objetivos, e o aumento da motivação por estarem desenvolvendo 

maior controle sobre o seu próprio processo de aprendizagem.   

Alguns estudos voltaram-se para avaliar a importância da relação entre o 

processo tutorial e a experiência clínica dos estudantes, revelando o potencial 

benefício dessa experiência dos que estão em fases adiantadas do curso, inseridos 

nos cenários práticos dos internatos médicos (NORMAN, 2000). Outros 

pesquisadores que observaram esse aspecto foi O´Neil  et al. (2002) e concluíram  
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que os estudantes  relacionam os problemas discutidos nos grupos tutoriais aos 

pacientes reais ou a outros tipos de contato clínico (atividade prática), elaborando 

assim os seus conhecimentos. As experiências adquiridas na prática enriquecem 

seus conhecimentos prévios e os ajudam durante as discussões nos grupos 

tutoriais a elaborar e a construir mais facilmente as interpretações pessoais, 

favorecendo as aprendizagens ativas, construtivas e contextuais, além de afetar a 

motivação dos estudantes (MAMEDE, 2006). No entanto, a maioria das escolas 

médicas com o método ABP, mantém o modelo tradicional de ensino durante o 

período do internato. 

Outra preocupação de alguns estudiosos da ABP foi a relação entre as 

concepções dos estudantes sobre a aprendizagem e os resultados nos cursos com 

esse método. Loyens et al. (2006), têm demonstrado que as concepções dos 

estudantes sobre a aprendizagem, as estratégias selecionadas para estudar e os 

resultados da aprendizagem estão entrelaçados. Esses autores observaram também 

que estudantes que optaram por cursos com currículos ABP tendem a concordar 

mais com aprendizagem cooperativa, enquanto seus colegas em cursos com 

currículo tradicional tendem a valorizar mais a motivação para a aprendizagem. 

É muito interessante o estudo realizado por De Graves (2002) em que 

explorou a percepção dos estudantes do curso médico de Maastricht- Holanda, 

sobre os incidentes críticos nos grupos tutoriais e sobre as percepções desses do 

papel dos tutores nos incidentes. Baseado em outros estudos (DOLMANS et al., 

1998; TIPPING et al., 1995; MPOFU et al., 1998; apud DE GRAVE, 2002), foram 

considerados seis potenciais inibidores do  sucesso do processo de aprendizagem 

dos grupos tutoriais: a falta de interação, a falta de elaboração do conhecimento, a 

participação desigual, a falta de coesão, personalidades difíceis e a falta de 

motivação. Com o delineamento desses fatores, foi elaborado um questionário 

validado pelo autor. Os dados mostraram que a falta de motivação é um forte inibidor 

do processo de aprendizagem, mas para os estudantes o tutor deve ter estratégias 

para estimular o grupo. Foi notado também que a participação desigual ocorre com 

frequência, mas não tem papel importante como inibidor da aprendizagem. A esse 

respeito não é esperado entre os pesquisados, que o tutor tenha um papel atuante. 

Perceberam que essas diferenças variavam conforme o ano escolar dos estudantes 

questionados, como a observação com relação à falta de interação, que foi 

percebida como mais importante inibidor pelos estudantes dos anos mais 
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adiantados. Entre outras conclusões, termina reconhecendo que tutores e 

estudantes devem estar cientes dos fatores inibidores do processo de aprendizagem 

para melhorar o funcionamento dos grupos tutoriais na ABP. 

Continuando a busca pelas referências existentes, destaca ainda o artigo 

de Holen (2000) que aponta a avaliação dentro da sessão tutorial influenciando o 

desenvolvimento do trabalho em grupo e o processo de aprendizagem. A 

autoavaliação, a avaliação interpares e a avaliação do estudante pelo tutor são 

percebidas pelos estudantes como úteis, mas os desafios mostrados em alguns 

estudos estão em torno da precisão e da baixa correlação dessas avaliações, com 

achados controversos. Langendyk (2006) fez um estudo com avaliações 

(autoavaliação e avaliação interpares) dos estudantes de medicina e depois as 

comparou com avaliação geral realizada pelos professores da performance daqueles 

mesmos estudantes. Foi verificado que entre esses estudantes, aqueles que não 

tinham um desempenho satisfatório avaliavam a si mesmo e aos pares mais 

generosamente, e portanto, necessitam de maior apoio para associar avaliação com 

aprendizagem.  

Papinczak et al. (2007),  com  uma pesquisa mais complexa entre 

estudantes do curso de medicina e cirurgia da Universidade  Queensland – Austrália, 

usaram método da triangulação de  dados quantitativos e qualitativos para uma 

investigação semelhante. Os resultados evidenciaram que os estudantes 

investigados têm maior capacidade de avaliarem com precisão o desempenho dos 

pares do que o seu próprio. Concluíram que autoavaliação e avaliação interpares é 

uma importante ferramenta para desenvolver habilidade de reflexão e 

autoconsciência , mas não é uma medida precisa dentro do processo de avaliação.  

Enfim, existem vários fatores com potencial que podem influenciar o 

processo tutorial, assim como complexas inter-relações entre eles que provocam 

diferentes resultados conforme o contexto do ambiente de aprendizagem (Figura 1). 
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Figura 1 – Fatores que influenciam a Sessão Tutorial. 

 

As pesquisas têm levado a importantes avanços no conhecimento 

requerido para guiar o desenvolvimento dos programas ABP (MAMEDE et al. 2005). 

Explorar as interações entre as diversas variáveis existentes dentro desse método 

poderá acrescentar conhecimentos para melhorar os desfechos do processo de 

aprendizagem, principalmente num momento chave para tal método, a sessão 

tutorial.   

Acredito que as fronteiras do conhecimento nessa área não são muitas e 

os diversos trabalhos avaliados nesse referencial possuem limitações que variam 

conforme o contexto do estudo e os desenhos metodológicos. Esta pesquisa poderá 

contribuir com mais uma investigação desses fatores e suas interações, comparando 

dados de professores e estudantes, o que ampliará informações sobre o processo 

tutorial em aspectos similares, sob duas perspectivas diferentes. 
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3.3 A ABP na UNIMONTES 

 

 

Montes Claros, cidade situada no norte do Estado de Minas Gerais, conta 

hoje com 150 anos de emancipação política, e abrange mais de dois milhões de 

habitantes, correspondendo uma das mais pobres do Estado. 

A UNIMONTES situa-se nessa região, com evidente importância como 

universidade pública, que se propõe a contribuir para os desenvolvimentos culturais, 

sociais e econômicos de toda região, atuando como fator de integração regional. 

Formou-se a partir da antiga Fundação Norte Mineira de Ensino Superior – FUNM, 

que em 1989, ano de aprovação da Constituição do Estado de Minas Gerais, passou 

a ser Universidade Estadual de Montes Claros (Projeto Político Pedagógico do 

Curso Médico, 2005). 

Hoje oferece mais de cinqüenta e oito cursos regulares de graduação, com 

mais de dez mil alunos da própria cidade, de cidades vizinhas e de outras partes do 

estado/país. Oferece cerca de duas mil, cento e trinta  vagas anualmente, com dois 

vestibulares. Conta com programas de pós-graduação lato sensu em várias áreas, e 

sete programas de pós - graduação strictu sensu - Mestrado em Letras/Estudo 

Literário, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Desenvolvimento Social, 

Zootecnia, Produção Vegetal no Semiárido e Cuidado Primário em Saúde. 

Possui cinco Centros, sendo que é no Centro de Ciências Biológicas e da 

Saúde que se insere o curso médico, que por sua vez é organizado em cinco 

Departamentos: Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Saúde da Mulher e da Criança, 

Saúde Mental e Coletiva, Fisiopatologia. 

O Curso Médico iniciou seu funcionamento no ano de 1969, com a 

Faculdade de Medicina – FAMED, da Fundação Norte Mineira de Ensino Superior, 

usando o currículo tradicional fundamentado no mecanicismo e biologicista, 

permanecendo assim por muito tempo. 

Na década de 1970, ocorreram tentativas de mudança no ensino médico, 

correspondendo às propostas de medicina comunitária que vigoravam na época no 

país. Nos anos 1990, com a criação da UNIMONTES e a aquisição do Hospital 

Clemente de Farias como Hospital Universitário, surge uma nova tentativa de 

mudança curricular, chegando a aumentar o estágio hospitalar de um ano para um 

ano e meio, e ainda introduzindo disciplinas humanitárias. 
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No ano 2000, foi criada a Comissão de Educação Médica (CEM), formada 

por equipes de professores e estudantes, que através de processos de reflexão, 

avaliação e análises, fizeram diagnóstico da situação do ensino médico na 

UNIMONTES. O relatório final foi semelhante ao das demais escolas médicas do 

Brasil, realizada pela CINAEM -1987 e com muitas escolas médicas no mundo, 

conforme a 8ª Conferência Mundial de Educação Médica em Edimburgo (1998). 

Dentre outras características, a CEM identificou nessa análise, a falta de integração 

das disciplinas, enfoque na especialização, ao atendimento individual e curativo, 

seleção de conteúdos sem basear no perfil epidemiológico, carência de práticas nos 

cenários comunitários, baixo compromisso social, estratégias de ensino e avaliação 

tradicionais, comprometendo a qualidade do profissional formado. 

A UNIMONTES, para atender as exigências do mundo do trabalho e à 

nova Lei das Diretrizes e Bases da Educação, muda a política pedagógica, 

implementando um currículo novo, com utilização do método ativo Aprendizagem 

Baseada em Problemas (ABP) a partir do ano 2002. 

Segundo consta no Projeto Político Pedagógico do Curso Médico da 

UNIMONTES (2005, 2008), o curso é dividido em 12 períodos, dois períodos/ano, 

com média de 28 estudantes em cada um, sendo modular nos primeiros quatro 

anos, e mais dois anos de internato médico, que mantém o formato tradicional de 

ensino. O Curso conta com o Centro Ambulatorial de Especialidades Tancredo 

Neves (CAETAM) e o Hospital Universitário Clemente de Faria (HUCF), além das 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) da comunidade e Centros do Programa de 

Saúde da Família como cenários de prática. 

As diferentes áreas do conhecimento são estudadas durante os quatro 

primeiros anos, nos Módulos de Conteúdos Específicos (MCE), Módulo de 

Habilidades e Atitudes (MHA) e no Módulo de Interação Aprendizagem, Pesquisa, 

Serviço, Comunidade (IAPSC):  

 

• MCE – os temas são organizados em módulos específicos com sessões tutoriais, 

com grupos de 7 a 10 estudantes, que se reúnem duas vezes por semana, 

acompanhados por um tutor, tendo ainda palestras, consultorias e práticas 

relacionadas aos conteúdos. Cada período do ano tem em média três módulos 

com temas pré-determinados e inter-relacionados, cada um com duração de seis 

semanas em média. 
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• MHA – desenvolvem atividades nas áreas de habilidades clínicas, cirúrgica, 

comunicação e informática, em grupos de sete alunos. É desenvolvido de 

maneira horizontal e sequencial, e dura todo um período semestral. Ocorrem no 

laboratório de Habilidades, Unidades Básicas de Saúde (UBS) e cenários do 

IAPSC, onde os estudantes são acompanhados por um professor no papel de 

instrutor. 

• IAPSC – são atuações em ambientes comunitários do Programa de Saúde da 

Família (PSF), onde os estudantes são divididos em microáreas de trabalho, com 

atividades semanais, durando todo o semestre. São utilizados métodos da 

problematização e da investigação científica. Aqui também os estudantes são 

acompanhados por um professor no papel de instrutor. 

 

Existe ainda como parte da grade curricular, o Módulo Eletivo, que ocorre 

verticalmente no segundo, quarto, sexto e oitavo períodos do curso. Têm duração de 

duas semanas, por semestre, em um intervalo entre os Módulos de Conteúdo 

Específico. Entre os temas diversos oferecidos é necessário que os estudantes 

escolham um, por período, para participar. Os Quadros 1 e 2 exemplificam  semana 

padrão dos períodos estudados. 

 

Quadro 1- Semana Padrão do 6º período do Curso Médico da UNIMONTES 

Horário Segunda-
feira 

Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta- feira 

Matutino 
Horário pró-

estudo 
Palestra 

Horário pró-
estudo 

Horário pró-
estudo 

 
Habilidades 
e atitudes 

Vespertino Tutoria IAPSC 
Habilidades 
e atitudes 

 
Tutoria 

 
Prática 

 
Fonte- Projeto Pedagógico do Curso Médico. Montes Claros /MG: UNIMONTES, 2008 
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Quadro 2 - Semana Padrão do 7º período do Curso Médico da UNIMONTES 

Horário Segunda-
feira 

Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta- feira 

Matutino 
Horário pró-

estudo 
Tutoria IAPSC 

Horário pró-
estudo 

Tutoria 

Vespertino Palestra 
Horário pró-

estudo 

Habilidades 
e atitudes 

 

Habilidades 
e atitudes 

Prática 

Fonte: Projeto Pedagógico do Curso Médico. Montes Claros /MG: UNIMONTES, 2008 

 

A avaliação do aproveitamento dos estudantes é vista como um processo 

contínuo, que pode promover mudanças e melhorias no processo ensino 

aprendizagem. É dividida em somativa e formativa, sendo realizada pelo docente e 

pelo discente. No Módulo de Conteúdo Específico, as avaliações ocorrem em cada 

sessão tutorial e no final de cada módulo. 

Os docentes do curso médico são compostos de professores da 

universidade, pertencentes ao Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 

constituindo-se de profissionais de áreas da saúde. Atuam como tutores/cotutores, 

como construtores do Grupo de construtores de período e ou como instrutores dos 

MHA e IAPSC.  

O Grupo de Construção é uma equipe multidisciplinar composta de 

professores, formada para cada período, que reúne semanalmente, responsável 

pela coordenação e elaboração da estrutura dos três módulos, integrando os 

conteúdos, organizando e elaborando os problemas, palestras e as práticas.  

A sessão tutorial do curso médico da UNIMONTES é composta por um 

tutor, às vezes também com o cotutor, e por grupos de sete a dez estudantes, que 

se reúnem duas vezes por semana, durante aproximadamente três horas, para 

discutir os problemas do módulo apresentado. A cada novo problema são eleitos 

entre os estudantes, um coordenador e um relator em forma de rodízio, para que 

todos os estudantes assumam essas funções em algum momento. 

O processo tutorial obedece a uma dinâmica de oito passos, que está 

descrita e afixada em um cartaz, em cada sala de tutoria do curso médico da 

UNIMONTES com os seguintes dizeres: 
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1 – Ler atentamente o problema e esclarecer os termos desconhecidos. Após a 

leitura do problema os estudantes procuram identificar palavras/termos cujo 

significado lhes seja desconhecido. Essas palavras/termos podem ser esclarecidas 

pelos demais membros do grupo ou, eventualmente, pelo tutor. Deve-se deixar os 

estudantes à vontade, permitindo que estes apontem suas dificuldades de forma 

sincera e honesta. 

2 – Identificar as questões (problemas) propostas pelo enunciado. Ocorre na sessão 

de abertura do problema, quando os estudantes são estimulados a contribuir com 

seus pontos de vista acerca do problema em questão. O tutor pode precisar 

estimular os estudantes (um a um) a contribuir para que o grupo faça uma análise 

rápida e ampla do problema. Confeccionar uma lista de assuntos a ser discutida. 

3 – Oferecer explicações para essas questões com base no conhecimento prévio 

que o grupo tem sobre o assunto. É a continuação da sessão de abertura, mas os 

estudantes agora tentam formular, testar e comparar suas hipóteses (explicações 

preliminares do problema ou caso). O tutor deve manter a discussão a nível 

hipotético e desencorajar a buscar um detalhamento precoce e demasiado. 

Confeccionar uma lista de hipóteses e explicações. 

4 – Resumir as explicações. A este ponto, os estudantes terão pensado em 

diferentes explicações para o problema em questão. O desafio é detalhar e 

comparar as hipóteses e explicações propostas para ver como uni-las e se serão 

necessárias explorações adicionais. Nesse momento, inicia-se o processo de 

definição dos objetivos de aprendizagem, embora não seja recomendada sua 

redação precoce. Envolve explicações organizadas para os problemas, 

representações esquemáticas dos mesmos, tentando ligarem novas idéiam umas às 

outras, com o conhecimento existente em diferentes contextos.   

5 – Estabelecer objetivos de aprendizagem que levem o estudante ao 

aprofundamento e complementação dessas explicações. O grupo determina o 

conjunto de objetivos de aprendizagem que todos os estudantes deverão estudar. O 

tutor os encoraja a focar de forma adequadamente ampla, profunda e passível de 

serem alcançados, no tempo disponível para o estudo. Alguns estudantes podem ter 

objetivos que não sejam partilhados pelo grupo como um todo em razão de suas 

necessidades e interesses pessoais. 
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6 – Estudo individual respeitando os objetivos levantados. Isto pode envolver busca 

de informações em livros, literatura virtual, internet, peças anátomo-patológicas, 

consulta a um especialista em uma determinada área de conhecimento ou qualquer 

fonte a mais que possa ajudar o estudante a obter as informações necessárias. O 

estudante produzirá anotações individuais.  

7 – Rediscussão do grupo tutorial dos avanços de conhecimento obtidos pelo grupo. 

Esse passo deve ser realizado na sessão de fechamento do problema. Os 

estudantes começam esta etapa pela retomada da lista de objetivos de 

aprendizagem. Inicialmente eles devem identificar suas fontes de informação e em 

seguida partilhá-las com os demais membros do grupo, ajudando um ao outro a 

entendê-las, bem como a identificar pontos que permanecem obscuros para o 

estabelecimento de novos objetivos de aprendizagem (ou para o agendamento de 

consultorias) 

8 – Avaliação. Neste momento os estudantes deverão fazer a autoavaliação, a 

avaliação interpares e a avaliação do tutor. O tutor deverá fazer a avaliação de cada 

estudante. Essas avaliações serão realizadas de forma oral. 

 

De acordo com o exposto, o processo tutorial é composto de duas partes 

(duas sessões), sendo que na primeira ocorre o fechamento de um problema  

anterior (passos 6 ao 8), e na segunda a abertura de um novo problema (passos 1 

ao 5). Na primeira sessão de um módulo ocorre apenas a abertura de um problema 

e na última, apenas o fechamento do problema. No início de um novo módulo, os 

estudantes são reagrupados. 

Para apoio aos temas discutidos nas sessões tutoriais podem ocorrer 

palestras, simpósios e consultorias. Essas últimas são momentos em que os 

estudantes procuram determinado docente, geralmente um especialista, para 

esclarecer alguma dúvida surgida durante a fase de estudo, antes ou após as 

sessões.  

 A UNIMONTES formou em Dezembro de 2007, a primeira turma com o 

método ABP. Apesar de a coordenação do curso promover capacitações aos 

professores com o método, observam-se entre esses e entre os próprios estudantes 

relatos de inquietações, indagações e até alguns incidentes, principalmente durante 

as tutorias, que podem estar prejudicando o processo de ensino-aprendizagem. 

Incidentes como a falta de preparo dos estudantes, falta de interação do grupo, 
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participação limitada ou excessiva de um estudante, tutor muito ou pouco 

participativo, avaliação injusta, o não seguimento dos passos da tutoria. Há relatos 

ainda do uso de fontes inadequadas, do chamado “tutor samambaia”, que é aquele 

que só está na sala de tutoria para “enfeitar”, e por outro lado o “estudante 

sabonete”, que é “escorregadio” ao ser questionado. Esses incidentes foram 

relatados nas reuniões com estudantes e tutores das quais participei enquanto 

coordenadora de período, e nas avaliações descritas pelos estudantes, no sistema 

eletrônico de avaliações do curso (Intranet). 

A implementação desse método, já passou por algumas avaliações e 

momentos de reflexões através de fóruns e seminários. Mudanças ocorreram nos 

últimos anos, principalmente nos conteúdos dos módulos e no sistema de avaliação. 

Todas com intenção de melhorias. Neste momento uma quantidade significativa de 

docentes encontra-se realizando o Mestrado em Ensino em Ciências da Saúde 

oferecido pelo Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde (CEDESS) 

da  Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), com  diferentes objetos de 

estudo sobre o ABP na UNIMONTES, que evidenciam um importante investimento 

pessoal e institucional no aprimoramento do proposto. Acredito que a reforma 

curricular é um processo dinâmico e, portanto, tais investimentos não deverão parar 

se objetivamos a formação de profissionais adequados ao mundo do trabalho. 
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4 METODOLOGIA
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4. 1 Delineamento  

 

 

De acordo com os objetivos, esta pesquisa foi realizada com um caráter 

descritivo e explicativo, através da combinação de uma abordagem quantitativa e 

qualitativa, envolvendo a aplicação de um questionário. 

O estudo descritivo é aquele que se propõe descrever uma situação, isto 

é, especificar as características de um fenômeno que se submeta à análise 

(DANHKE, 1989 apud SAMPIERI, 2006). O estudo explicativo responde pela causa 

do fenômeno, ou seja, o porquê e em qual condição esse fenômeno ocorre 

(SAMPIERI, 2006).  

A abordagem qualitativa, como destaca Minayo (2004) é aquela capaz 

associar a questão do significado e da intencionalidade como sendo inerentes aos 

atos, às relações e às estruturas sociais. Portanto, lida com motivações, significados, 

atitudes e valores, promovendo reflexões para a compreensão das realidades 

investigadas. Segundo Matheus (2006), a pesquisa qualitativa tem cinco grandes 

características: o ambiente natural como fonte direta, tem intensidade nas palavras e 

imagens, os dados tendem a serem analisados indutivamente e o significado que às 

pessoas dão à situação investigada é a preocupação mais importante. Permite 

assim compreender as representações e desvelar o que é pouco conhecido. 

A abordagem quantitativa busca descrever significados que são 

considerados como inerentes aos objetos e atos. Tem como objetivo mostrar dados, 

indicadores e tendências observáveis (MINAYO, 2006).    

Nesse estudo, a abordagem quantitativa completou a abordagem 

qualitativa possibilitando análises de regularidades e frequências das respostas dos 

sujeitos.  

Segundo Minayo (2006, p.76),  

 

[...] em lugar de se oporem, os estudos quantitativos e qualitativos, 
quando feitos em conjunto, promovem uma mais elaborada e 
completa construção da realidade, ensejando o desenvolvimento de 
teorias e novas técnicas cooperativas. 
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Encontrando eco nas palavras de Pedro Demo (1998, p.92), que afirma 

que a quantidade “[...] é parte constituinte de qualquer qualidade e vice - versa”. 

 

 

4. 2  Sujeitos da pesquisa 

 

A população-alvo foi composta por professores e estudantes do Curso 

Médico da UNIMONTES, que vivenciam a realidade das tutorias no curso, em 

atividades que seguem a semana-padrão já descrita. Os estudantes escolhidos 

foram os dos 6º e 7º períodos por entender que podem expressar melhor sua 

opinião, pois já vivenciaram a ABP por três e quatro anos, e totalizavam cinqüenta e 

oito. Os professores escolhidos, em número de treze, foram os que estavam atuando 

como tutores nesses mesmos períodos. 

A decisão de limitar o estudo a esses dois períodos foi apoiada no texto de 

Minayo (2006, p.196-197), ao esclarecer que, 

 

Numa busca qualitativa o pesquisador deve preocupar-se menos 
com a generalização e mais com o aprofundamento, a abrangência e 
a diversidade no processo de compreensão, seja de um grupo social, 
de uma organização, de uma instituição, de uma política ou de uma 
representação. 

 

Um estudo piloto foi realizado com seis tutores e seis estudantes do Curso 

Médico que estavam inseridos em períodos diferentes e não faziam parte da 

população da pesquisa. 

 

 

4.3 O instrumento de coleta de dados 

 

Optou-se pela elaboração de um instrumento próprio para corresponder às 

aspirações do trabalho, fornecendo informações as mais precisas possíveis. A coleta 

se processou então pela aplicação de um questionário (Apêndices A e B). 
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Para garantir a coerência dos resultados foi realizado um estudo piloto 

seguindo os mesmos pressupostos das abordagens qualitativas e quantitativa, com 

o propósito de verificar a pertinência do instrumento de coleta de dados inicialmente 

proposto. Alterações na estrutura, sequência e número de questões, e outras 

pequenas  reformulações foram  necessárias.  

Na estruturação final, o instrumento ficou composto de duas partes. A 

primeira parte envolve o levantamento de dados para a caracterização do perfil dos 

pesquisados. Essas informações foram tabuladas e calculadas em porcentagens. 

A segunda parte do instrumento envolveu a identificação dos fatores 

críticos que podem afetar a sessão tutorial desenvolvida no curso médico da 

UNIMONTES, a partir das concepções e práticas dos estudantes e professores. As 

assertivas foram distribuídas em seis Eixos Orientadores, relacionados à sessão 

tutorial e à formação médica: Conhecimentos prévios, Integração, Estudo 

individual/autoaprendizagem, Interação pessoal, Problemas, Avaliação. Cada eixo 

foi composto da combinação de questões abertas, com obtenção de respostas por 

escrito num total de nove, e questões fechadas estruturadas seguindo a Escala de 

Likert, que totalizaram trinta e cinco. 

O questionário permite uma avaliação do ponto de vista dos participantes, 

valorizando individualmente os depoimentos sobre as questões norteadoras. É um 

instrumento de grande versatilidade, que permite liberdade de expressão pelo 

anonimato, é mais barato, possibilita aplicação mais ampla, ordenação regular das 

questões e tempo ao participante para refletir sobre as respostas (GRESSLER, 

2004). 

Segundo Sampieri (2006, p.306), o instrumento que usa a Escala de Likert 

“consiste em um conjunto de itens apresentados em forma de afirmações e juízos, 

perante os quais se pede a reação dos indivíduos”. Ou seja, contam com afirmativas, 

em que os participantes não apenas respondem se concordam ou não com as 

afirmações, mas também informam qual seu grau de concordância ou discordância. 

É atribuído um número a cada resposta, que reflete a direção da atitude do 

respondente em relação a cada afirmação que estão sendo medidas (avaliadas). 

Assim, no caso desta pesquisa, foi definido 1 correspondendo a Discordo totalmente, 

2  Discordo mais que concordo, 3 Não concordo, nem discordo / não sei opinar, 4 

Concordo e 5 Concordo totalmente. 



70 
 

Após a aprovação do projeto da pesquisa pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

da UNIMONTES e da UNIFESP (Anexos A e B), o questionário foi aplicado e 

entregue pessoalmente a cada participante, que teve prazo previsto de três dias 

para o preenchimento e devolução. Foi solicitada também a aprovação de cada 

professor e cada estudante para aplicação do questionário através do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, segundo modelo da UNIFESP (Anexo C). 

 

 

4.4  Análise dos dados  

 

 

O processo de sistematização e análise dos dados compreendeu a 

quantificação e representação por tabelas e gráficos das respostas às questões 

fechadas e a Análise de Conteúdo, através da Análise Temática para as questões 

abertas. 

A escolha da Análise de Conteúdo para tratar os dados qualitativos 

ocorreu por estar lidando com mensagens que transmitem informações com 

significados e sentidos atribuídos por seus autores, com objetivo de focá-las e 

entendê-las. Segundo Franco (2007), o significado de uma mensagem pode ser 

compreendido a partir de suas características definidoras, e o sentido, a partir de um 

significado subjetivo. Para essa autora, na análise de conteúdo o ponto de partida é 

a mensagem, mas deve ser também considerada a condição contextual de seus 

produtores.  

A escolha pela análise de conteúdo também se apoiou na definição de 

Bardin (1977, p.44): 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter 
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo  
das mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitem a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 
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Assim, entendo que a Análise de Conteúdo é a mais apropriada técnica 

para o tratamento dos dados do trabalho já que “possui a mesma lógica das 

metodologias quantitativas, uma vez que busca a interpretação cifrada do material 

de caráter qualitativo” (MINAYO, 2006, p.304). 

Dentro das modalidades de Análise de Conteúdo, a Análise Temática é 

tida como a modalidade mais simples e definida como as referências e modelos de 

comportamento presentes no texto, caracterizados pela presença de determinados 

temas (MINAYO, 2006). 

Os eixos que orientaram essa análise foram: Conhecimentos prévios, 

Integração conceitual, Autonomia e autoaprendizagem, Interações interpessoais, 

Problemas e Avaliação. 

Para proceder à Análise Temática neste trabalho, foi organizado e 

estruturado o conteúdo das questões abertas seguindo a técnica orientada por 

Minayo (2006) e Franco (2007), passando pelas seguintes etapas: pré-análise dos 

dados, exploração do material e tratamento dos resultados através das inferências e 

a interpretação. 

Dessa forma, após contato repetido com o material, destacando o conjunto 

de elementos dos escritos, buscando, como sugerido por Minayo (2006, p.316), a 

“dinâmica entre as hipóteses iniciais, as hipóteses emergentes e as teorias 

relacionadas ao tema” a formulação e reformulação de hipóteses/objetivos, foram 

determinadas as Unidades de Contexto, Unidades de Registro e as Unidades 

Temáticas. 

 A Unidade de Contexto é a parte mais ampla do conteúdo a ser 

analisado, porém segundo Franco (2005, p. 43), “é indispensável para a necessária 

análise e interpretação dos textos a serem decodificados [...] e, principalmente, para 

que se possa estabelecer a necessária diferenciação resultante dos conceitos de 

significado e sentido”, como citado acima. A Unidade de Registro em geral inclui 

características definidoras específicas e podem ser de diferentes tipos (palavra, 

frases, tema, personagem, item). A Unidade Temática é especificação dos temas na 

fase de exploração do material, para alcançar núcleos de compreensão do texto que 

norteiam a análise final, na fase do tratamento e interpretação dos dados. 

Foram elaborados inicialmente, quadros com as respostas dos tutores e 

estudantes para a pré-analise, dentro de cada Eixo Orientador pré-determinado no 

instrumento. Em seguida, as respostas foram estruturadas em um novo quadro, 
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onde foram destacadas as Unidades de Contexto e Registro, que devidamente 

codificadas fizeram surgir as Unidades Temáticas, a princípio de menor amplitude e 

após uma interpretação mais abrangente, reagrupadas até definição final. 

Na terceira etapa, os resultados passaram pela elaboração de indicadores, 

através de operações estatísticas simples, para observação da frequência (relativa) 

do tema em questão, não deixando de lado a busca do significado e sentido das 

mensagens. Com relação a esse tratamento dado às categorias e elaboração 

desses indicadores, Franco (2005, p.57) destaca que “qualquer que seja o tema 

explicitado, o mesmo passa a ter mais importância para a análise dos dados, quanto 

mais frequentemente for mencionado”. Após determinação dessa frequência, as 

inferências e interpretações completaram os resultados que passaram a ser 

confrontados com o referencial teórico levantado. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSSÃO  
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Os resultados e a discussão são apresentados em três tópicos: Perfil 

dos estudantes e dos tutores, Aspectos que influenciam a sessão tutorial e 

Atributos dos tutores e estudantes. 

A descrição do perfil dos participantes é destacada com valores de 

referência absolutos e relativos, de acordo com a variável idade e gênero 

pesquisados, para ambos os grupos. A função docente, graduação e pós-

graduação referem-se somente aos tutores.  

O segundo e terceiro tópicos apresentam as unidades temáticas 

emergentes da análise de conteúdo do questionário a partir dos cinco eixos 

orientadores: Conhecimentos prévios, Integração conceitual, Estudo 

individual/Autoaprendizagem, Interação interpessoal, Problemas e Avaliação. 

Esses dois últimos tópicos são apresentados buscando uma discussão com 

dados encontrados na literatura pertinente. 

 

 

5.1  Perfil dos participantes da pesquisa 

 

 

No momento da realização deste estudo, estavam matriculados 28 

estudantes no 6º período e 30 estudantes no 7º período. O número de tutores 

inseridos nesses períodos eram 8 e 5 respectivamente. Considerando o total de 

estudantes (Tabela 1), o estudo contou com a participação de 67,8% dos estudantes 

do 6º período, 73,3% dos estudantes do 7º período, e 87,5% dos tutores do 6º 

período e 100 % dos tutores do 7º período.  

 

Tabela 1. Participantes investigados em relação ao número de estudantes matriculados (n, 
%) por período.  

                                       Matriculados                   Questionários respondidos 

                                       n                 %                        n                       % 

 6º Período                    28              100,0                   19                     67,8 

 7º Período                    30              100,0                   22                     73,3  

 Total                             58              100,0                    41                    70,6 
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Tabela 2. Estudantes participantes investigados em relação ao gênero, idade (n, %). 

                                            n                                   %                         

Feminino                             19                                46,3  

Masculino                           22                                53,6 

 Total                                   41                               100,0 

 

O estudo apontou a presença de 53,6% dos estudantes respondentes 

sendo do gênero masculino e 46,3% do gênero feminino. Já no grupo dos tutores 

constatou-se a presença de maior número de mulheres atuando como tutoras 

(58,33%) do que homens (41,66 %).  

 

Tabela 3. Estudantes participantes investigados em relação à idade (n,%) 

                                             n                                    %                         

20 a 24 anos                      32                                78,04  

25 a 29 anos                       9                                 21,95    

 Total                                   41                                100,0 

 

 Com relação à idade responderam 41 estudantes entre a faixa de 20 e 29 

anos. A distribuição desses em relação à idade pode ser vista na Tabela 3. Uma 

maioria (78,04%) está na faixa etária de 20 a 24 anos, e com isso podemos inferir 

sobre o desempenho desses estudantes nas tutorias. Por serem considerados ainda 

jovens, podem ter menos maturidade, ser mais tímidos, ser menos solidários no 

trabalho em equipe e ter maior facilidade de assimilação. Colocações opostas 

podem ser levantadas quanto aos estudantes mais velhos. No entanto, ambos os 

grupos, com a vivência de 3 ou 4 anos com o método deram respostas prudentes às 

questões levantadas no instrumento. 

Os tutores foram investigados também quanto à Idade, e ainda quanto à 

Função como Docente, Titulação e participação em Cursos de Capacitação para 

Tutor. 
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 Observou-se que 67,0% dos tutores tinham mais de 35 anos e apenas 

33,33% tinham idade entre 25 e 35 anos na época da pesquisa (Tabela 4). 

 

Tabela 4 Tutores participantes investigados em relação à idade (n, %).  

                                                 n                                    %                         

25 a 35  anos                           4                                 33,33 

35 anos ou mais                     8                                 66,66 

 Total                                      12                                100,0 

 

Foi perguntado aos tutores se exerciam só a função de tutor ou teriam 

outras. O estudo evidenciou que a maioria dos tutores exercia também as funções 

de instrutor e/ou construtor (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Tutores participantes  investigados em relação à Função como Docente (n, %) 

                                                                       n                                    %                         

Tutor                                                               4                                   33.33 

Tutor e Instrutor                                            2                                   16,66 

Tutor e Construtor                                        5                                    41,66 

Tutor, Instrutor e Construtor                       1                                      8,33 

Total                                                             12                                  100,00 

 

A grande maioria dos tutores é médico (83,3%) e especialista em alguma 

área da medicina. O percentual de mestres (33,33%) foi menor e não existem tutores 

com título de doutor entre os pesquisados (Tabelas 6 e 7). Os títulos de graduação 

representados em outros foram Psicologia e Farmácia. 
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Tabela 6 . Tutores participantes  investigados em relação ao Titulo de Graduação (n, %).  

                                                  n                                    %                         

Medicina                                  10                                83,3 

Outros                                       2                                16,66 

 Total                                        12                              100,0 

 

Tabela 7. Tutores participantes investigados em relação ao Titulo de Pós-graduação (n, %) 

                                                 n                                    %                         

Especialização                       8                                 66,66 

Mestrado                                 4                                 33,33                                     

Total                                      12                                100,0 

 

O Curso de Capacitação para ser tutor oferecido pelo Curso Médico da 

UNIMONTES, segundo constatado, foi vivenciado por 100% dos tutores 

investigados. 

Esse dado é importante para inferir sobre a aproximação dos tutores ao 

método ABP e o seu embasamento, para construção dos temas e problemas 

aplicados em cada sessão tutorial e participação nas atividades práticas existentes 

no curso.  O desempenho desses professores no processo tutorial  do Curso Médico 

da UNIMONTES pode ser influenciado pelo fato de a maioria ser da área médica, 

com alguma especialidade (inclusive mestrado), exercer outras funções no currículo 

além de tutor, e ainda ter participação  em cursos de capacitação.  

 

 

5.2 Aspectos que influenciam a Sessão Tutorial 

 

 

Os dados obtidos a partir dos questionários são apresentados nesse 

tópico segundo os seguintes eixos orientadores: Conhecimentos prévios, 

Integração conceitual, Estudo Individual / Autoaprendizagem, Interação pessoal, 

Problemas e Avaliação. 
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A análise das respostas fechadas permitiu apresentar os dados 

tabulados e expressos em gráficos, comparando respostas dos tutores e dos 

estudantes. Os resultados das questões fechadas foram apresentados em 

conjunto com os das questões abertas. 

Para análise do conteúdo das repostas abertas referidas aos mesmos 

eixos orientadores, foram elaborados quadros com as respostas dos tutores e 

com as repostas dos estudantes, o que permitiu delimitar as Unidades de 

Contexto, Unidades de Registro, Unidades Temáticas e Sub-unidades temáticas, 

enquadrados em cada eixo orientador, e posteriormente comparar as respostas 

dos dois grupos pesquisados. 

 

 

5.2.1 Eixo A - Conhecimentos prévios na sessão tutorial 

 

 

Na visão de 58,0 % dos tutores, os estudantes conhecem os pressupostos 

da ABP, sendo que 33,0% discordam dessa afirmativa (Gráfico 1). 
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       Gráfico 1 – Respostas dos tutores se os estudantes conhecem os pressupostos da 
ABP. 
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Indagados, tutores e estudantes, se conhecer esses pressupostos facilitou 

o aprendizado, a maioria de ambos os grupos, concorda com a assertiva (Gráfico 2). 
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      Gráfico 2 - Conhecer os pressupostos pedagógicos da ABP facilitou o aprendizado. 
 
 

Na UNIMONTES, o coordenador do curso médico no encontro de 

recepção dos estudantes do primeiro período oferece a esses, explicações sobre o 

método, os seus pressupostos pedagógicos e objetivos. Além disso, na primeira 

sessão tutorial, é apresentado para discussão um problema cujo tema principal é a 

ABP. Essas estratégias visam conscientizar os estudantes do potencial que tem 

esse método.  

Um estudo realizado por Loyens et al. (2006) aponta que as concepções 

dos estudantes sobre a aprendizagem, as estratégias para estudar e os resultados 

da aprendizagem estão bem entrelaçados. De acordo com Dochy et al.(2005), a 

mudança para o método ABP representa para os estudantes o rompimento com as 

suas suposições anteriores sobre aprendizagem, e pode resultar em resistência ao 

método. Segundo Tsuji e Aguilar-Silva (2003), entender os pressupostos do modelo 

pedagógico pode diminuir a insegurança a que ficam submetidos os participantes do 

processo tutorial, melhorando a qualidade do ensino e da aprendizagem. 
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Moust et al.(2005) num artigo em que fazem reflexões sobre a ABP na 

Universidade de Maastricht-Holanda, consideram que o entendimento dos 

estudantes sobre os aspectos cooperativo, contextualizado e construtivista desse 

método e dos seus efeitos sobre a aprendizagem,  é  mais importante que treiná-los 

em  coordenar reuniões ou em procurar artigos em bibliotecas. 

Segundo Walton e Mathews (1989), a experiência em instituir o método 

ABP em escolas médicas tem mostrado que inicialmente os estudantes ficam 

confusos e sem propósito e, portanto, ênfase deve ser dada na orientação e 

treinamento dos estudantes para entender e adquirir as habilidades necessárias 

para o uso eficaz do método. Eles afirmam que os estudantes devem ser 

completamente envolvidos nesse processo preparatório, pois caso contrário eles 

podem ser as pessoas que revoltam contra o método.  

A construção de novos conhecimentos a partir de conhecimentos prévios 

durante as discussões nas sessões tutoriais é um dos requisitos essenciais para 

organização do processo de aprendizagem com o método ABP (MAMEDE, 2001). 

Os participantes desta pesquisa concordam em sua maioria, que os 

conhecimentos prévios foram valorizados durante as discussões tutoriais do curso 

(Gráfico 3). 
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      Gráfico 3 - O conhecimento prévio dos estudantes foi valorizado durante as discussões. 
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Indagados nas questões abertas sobre Como o Conhecimento prévio 

influenciou a sessão tutorial, foram identificados 12 Unidades de Contexto, 21 

Unidades de Registro e 5 Unidades Temáticas a partir das respostas dos tutores. 

Das respostas dos estudantes foram identificados 41 Unidades de 

Contexto, 87 Unidades de Registro e 8 Unidades Temáticas. 

As Unidades Temáticas comuns a estudantes e tutores sobre os aspectos 

facilitadores da sessão tutorial propiciados pela recuperação dos conhecimentos 

prévios foram: Promove motivação, Promove discussão, Facilita a 

aprendizagem, Orienta o estudo posterior e Facilita a integração conceitual. 

A partir da óptica exclusiva dos estudantes foi possível também identificar 

alguns entraves relacionados a este eixo: Escasso conhecimento prévio dos 

estudantes, Competição e conflito entre os estudantes, Pouca influência dos 

conhecimentos prévios na sessão tutorial. 

A frequência relativa das unidades temáticas (com as subunidades 

temáticas) deste eixo Conhecimentos prévios, e a concordância dessas entre 

tutores e estudantes, pode ser visualizada no Quadro 3.  
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UNIDADE TEMÁTICA e SUBTEMÁTICAS Frequência relativa  % 
 Estudantes Tutores 
Promove motivação  
      - Para estudar 
      - Para participar 

         
       16,09 

  
   28,57 

Promove a discussão 
    -Facilita abertura e fechamento do problema 
    - Levantamento de questões 
    - Delimita os objetivos 
    - Interação do grupo 
    - Melhorando a dinâmica 

        
 
 
       35,63 

   
 
 
    23,80 

Facilita a aprendizagem 
   - Aprendizagem significativa 
   - Problematização 
   - Promove o raciocínio 
   - Esclarecimento de duvidas 
   - Compreensão do assunto 
   - Consolidação do aprendizado 
   - Evidencia as lacunas do conhecimento 

       
 
 
 
       18,39 

   
 
 
 
    28,57 

Orienta o estudo posterior        20,68    14,28 
Facilita a Integração conceitual         3,44       4,76 
Escasso conhecimento prévio         3,44  
Competição e conflito entre os estudantes         1,14  
Pouca influencia na sessão tutorial          2,28  

Quadro 3 – Unidades temáticas e subunidades temáticas (em itálico) de tutores e estudante 
apreendidas no Eixo Conhecimentos Prévios na Sessão Tutorial, com a frequência relativa 
calculadas a partir do total das Unidades de Registro (Estudantes  = 87unidades de registro  
e Tutores = 21 unidades de registro). 

 

Entre os aspectos facilitadores do desenvolvimento da sessão tutorial, a 

recuperação dos conhecimentos prévios promove Motivação para estudar e 

participar, representando 16,09% das citações dos estudantes e 28,57% dos tutores.  

 

O resgate dos conhecimentos prévios [...] com certeza nos 
motivou a participar com maior entusiasmo das sessões tutoriais. 
(E4) 

Estimulando os alunos para o tema da sessão.  (T5) 

No meu caso o conhecimento prévio influencia na curiosidade de 
conhecer sobre o assunto. (E28) 

A principal influência foi aumentando a motivação para o estudo 
posterior. (E31) 
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Para os envolvidos nesta pesquisa, a motivação é aumentada a partir do 

resgate dos conhecimentos prévios. Os tutores e estudantes também expressaram 

essa ideia nas questões fechadas, como se observa  no Gráfico 4. 
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     Gráfico 4 - O resgate dos conhecimentos prévios aumentou a sua motivação.   
 
 

   A temática motivação vem sendo muito discutida nos últimos anos entre 

os estudiosos da educação. Melhorar a motivação dos estudantes parece ser a 

maior vantagem do método ABP (HMELO-SILVER, 2004). Segundo Schmidt (2001), 

a aprendizagem está entrelaçada à motivação e essa tem papel fundamental para 

melhor alcance dos objetivos. Presente em vários momentos do processo ensino-

aprendizagem com o método ABP, a motivação segundo De Grave et al. (2002), tem 

forte impacto sobre o funcionamento das tutorias.  

Na segunda unidade temática correspondente a este eixo, estudantes e 

tutores afirmam também que a recuperação dos conhecimentos prévios  influenciam 

a sessão tutorial facilitando a discussão :     

        

[...] foram úteis na abertura do problema, pois funcionavam como 
ponto de partida das discussões. (E7) 
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Os conhecimentos prévios influenciam tanto na abertura quanto no 
fechamento dos problemas (E16) 

 Facilitou a formulação dos objetivos, proporcionou melhora nos 
questionamentos (“chuva de idéias”). (T10) 

O conhecimento prévio influenciou favoravelmente [...], a interação 
do grupo. (T12) 

Os conhecimentos prévios tornam a sessão tutorial de abertura muito 
mais dinâmica. (T9) 

 

Outra Unidade Temática apreendida nas respostas abertas dos 

pesquisados foi que a recuperação dos conhecimentos prévios Facilita a 

aprendizagem, promovendo a aprendizagem significativa, a problematização, o 

raciocínio, o esclarecimento de dúvidas, a compreensão do assunto, consolidação 

do aprendizado, evidenciando as  lacunas de conhecimento: 

 

Abre ligação entre o conteúdo aprendido previamente e o atual. (T4) 

Se o aluno tem algum conhecimento prévio ele consegue estabelecer 
uma problematização do assunto. (E3) 

Os conhecimentos prévios [...] são essenciais para a compreensão 
do assunto a ser estudado para a sessão. (E14) 

[...] ajudam-nos a estabelecer os objetivos e a compreender melhor o 
assunto a ser estudado. (E24) 

Os conhecimentos prévios tornam a sessão mais interessante [...] 
evidenciando as lacunas de aprendizagem. (E3) 

 

A importância da recuperação do conhecimento prévio para Orientar o 

estudo posterior , foi apontada nas respostas dos estudantes e dos tutores: 

 

 É a partir dele (conhecimentos prévios) que se buscam novas 
informações para a resolução do problema. (T9) 
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Os conhecimentos prévios resgatados abrem caminho para o estudo 
posterior, facilitando a busca de materiais e fontes, e direcionando o 
estudo para o que realmente é necessário. (E8) 

 

Outra Unidade temática que surgiu referindo-se aos aspectos facilitadores 

da recuperação dos conhecimentos prévios foi a Integração conceitual:  

 

Servem para integração do conhecimento, possibilitando um maior 
entendimento do assunto atual. (E 36) 

[...] engrandece a discussão através das correlações estabelecidas. 
(E16) 

 

Os estudantes envolvidos no método ABP são mais capazes de aprender 

por causa da ativação do conhecimento prévio e elaboração do conhecimento 

recém-adquirido (SCHMIDT, 1993). Segundo esse autor “o conhecimento prévio 

que as pessoas têm é o mais importante determinante da natureza e quantidade de 

novas informações que podem ser por ela processadas” (SCHMIDT, 2001, p. 90). 

Assim, os estudantes constroem o novo conhecimento, baseando nos seus 

conhecimentos pré-existentes (DOCHY, 2003). Nesse momento ocorrem as 

primeiras integrações dos conhecimentos das áreas básicas e clínicas, bem como 

das dimensões biopsicossociais. 

Os aspectos críticos relacionados à recuperação dos conhecimentos 

prévios expressados apenas pelos estudantes foram agrupados nas seguintes 

unidades temáticas: Escasso conhecimento prévio do estudante, Competição e 

conflito entre os estudantes, Pouca influência do conhecimento prévio sobre a 

sessão tutorial. 

O escasso conhecimento prévio apareceu em aproximadamente 3,5% 

das citações dos estudantes. 

 

O aluno egresso direto do ensino médio (PAES) não teve tanta 
oportunidade de deter conhecimentos médicos prévios tanto quanto 
os egressos de cursinho e/ou outros cursos. (E28) 
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Na maioria das vezes os conhecimentos prévios não são suficientes 
para influenciar uma sessão tutorial. (E38) 

 

Os objetivos a serem alcançados numa sessão tutorial devem ser 

estruturados de acordo com os prováveis conhecimentos prévios que aquele grupo 

tem. Segundo Schmidt (1993), quem tem conhecimento prévio escasso encontra 

maior dificuldade de entender e recordar uma nova informação porque tem poucas 

ferramentas para construir uma representação significativa do que está sendo 

discutido. 

Dependendo da forma como é conduzido, o resgate dos conhecimentos 

prévios pode provocar Competição e conflito entre os estudantes, expressada por 

um estudante que escreveu:  

No entanto, para a abertura dos problemas, tornam-se motivo de 
conflito, visto que cada um acha que sabe mais do que o outro, sem, 
na verdade, saber muito. (E19) 

 

A falta de influência dos conhecimentos prévios sobre a tutoria foi 

também referida pelos estudantes: 

Creio que os conhecimentos prévios não influenciam muito nas 
sessões tutoriais (E10). 

 

A não percepção dessa influência pode prejudicar o desenvolvimento da 

sessão tutorial. De acordo com Moust et al.(2005),  ao deixar de  analisar o problema 

a partir dos seus conhecimentos prévios, a aquisição de uma nova informação pelos 

estudantes será menos eficiente. 

Foi apontado nessa pesquisa que o conhecimento prévio pode ser difícil 

de ser reconhecido, ressaltando o fato dos estudantes já saberem qual será  próximo 

problema. 

[...] é difícil reconhecê-lo (conhecimento prévio) em uma sessão 
tutorial, já que alguns alunos já sabiam qual seria o próximo 
problema. (E21) 
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Isso evidenciou uma questão que já foi observada no curso da 

UNIMONTES pelos docentes, que é o uso dos mesmos temas e problemas a cada 

novo grupo de estudantes. Os estudantes adquirindo o material das tutorias dos 

colegas que já passaram por aquele período, “garantiriam“ o conhecimento prévio 

necessários para a discussão. Essa forma de agir pode configurar uma conduta 

adaptativa do estudante quanto ao conhecimento prévio, para tentar enfrentar a 

discussão de maneira mais eficaz. Porém, nessa óptica, os conhecimentos prévios 

podem ser superficiais e não influenciar positivamente o aprendizado. 

 

 

5.2.2 EIXO B – Integração conceitual na sessão tutorial 

 

 

A integração teórico-prática, a articulação das ciências básicas e clínicas 

e a consideração dos fatores biopsicossociais são aspectos preconizados nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Medicina. Essas diretrizes foram 

definidas após anos de discussões nacionais e internacionais sobre a necessária 

mudança na educação médica, frente às novas necessidades de saúde da 

população e o perfil de profissional adequado ao mundo do trabalho atual. 

Esses diferentes níveis de integração no processo tutorial são propósitos 

da metodologia ativa ABP na UNIMONTES, com potencial benefício na construção 

do conhecimento. Apesar de ocorrer diversidade nas respostas, na presente 

pesquisa existe concordância entre a maioria dos pesquisados sobre a efetiva 

articulação das ciências básico-clínicas e da teoria-prática durante as sessões 

tutoriais (Gráficos 5 e 6).  
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 Gráfico 5 - As sessões tutoriais proporcionaram integração das ciências básicas e clínicas. 
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 Gráfico 6 - As sessões tutoriais contribuíram para integração da teoria e prática médica. 
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 Segundo Barrows (1985), é objetivo educacional da ABP encorajar a 

sensibilidade para as necessidades do paciente, sejam elas biológicas ou 

psicossociais.   

Venturrelli (1997) afirma que a integração curricular de conceitos das 

áreas biológica, psicológica e socioeconômica, como processo facilitador da 

aprendizagem, permite que o estudante exercite o pensamento crítico, sendo capaz 

de desenvolver desde cedo, o raciocínio clínico. Para o referido autor, a realidade 

do médico requer constantemente a integração conceitual que inclua considerar os 

determinantes da saúde. 

O percentual de tutores que discordam da integração das ciências 

básicas (25%) e da teoria com a prática (17%), pode estar refletindo uma falha dos 

próprios tutores em serem desconhecedores de alguns temas. Seria importante, 

portanto, um melhor preparo desses para as discussões, inclusive se necessário, 

consultorias com os especialistas nos assuntos duvidosos. 

O grau de concordância frente à assertiva “As sessões tutoriais 

proporcionaram a integração biopsicossocial” foi significativo entre tutores e 

estudantes (Gráfico 7), evidenciando que a maioria dos pesquisados percebem que 

o processo tutorial facilita a compreensão do processo saúde-doença  num sentido 

amplo, superando  a visão reducionista tradicional. 
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 Gráfico 7 - As sessões tutoriais proporcionaram a integração  biopsicosocial. 

 

 Indagados sobre “Como a sessão tutorial contribuiu para integração dos 

aspectos individuais, culturais, sociais do processo saúde-doença”, foi possível 

identificar nas respostas dos tutores 11 Unidades de Contexto, 20 Unidades de 

Registro e duas Unidades Temáticas. 

Das respostas dos estudantes foram identificadas 37Unidades de 

Contexto, 54 Unidades de Registro e duas Unidades Temáticas. 

As duas unidades temáticas foram comuns aos dois grupos pesquisados, 

e permitiram ampliar o entendimento sobre as possibilidades e limites dessa 

integração dentro da tutoria. 

A primeira unidade temática refere-se aos aspectos que facilitam a 

integração e a segunda unidade temática refere-se aos aspectos que dificultam a 

integração. 

Uma avaliação da frequência relativa das unidades temáticas e a 

concordância destas entre tutores e estudantes, podem ser visualizadas no Quadro 

4.  
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UNIDADE TEMÁTICA Frequência relativa % 
 Estudantes Tutores 
Integração facilitada por: 
 
Aspectos do problema 
Papel do tutor 
Correlação com outras atividades do curso 
Definição como objetivo de estudo 
Abordagem de situações reais 
Incentivo a discussão do tema 
Incentivo a abordagem multidisciplinar 
Interações com diversidade de opiniões 
Incentivo na avaliação final 
 

      
 
 
 
           
          94,59 

    
 
 
 
 
            91,6 

Integração dificultada por: 
 
Falta de integração com a prática 
Falta de vivência clínica dos estudantes 
Papel do tutor 
Privilégio dos aspectos teóricos e técnicos 
 

 
 

          5,40 

 
 

8,3 

Quadro 4 – Unidades temáticas (e subunidades temáticas) de tutores e estudantes 
apreendidas no Eixo Integração Conceitual na Sessão Tutorial, com as frequências relativas 
calculadas a partir do total das Unidades de Registro (Estudantes  = 54  e Tutores  = 20). 

 

Das citações dos estudantes 94,59% e 91,6% dos tutores reconhecem 

que a Integração conceitual é facilitada através dos aspectos do problema, 

quando tem correlação a outras atividades do curso, ao papel do tutor, quando está 

definido como objetivos do curso, quando é realizada abordagem de situações reais, 

ao ter incentivo para discutir o tema, através do incentivo à abordagem 

multidisciplinar, quando existem interações do grupo com diversidade de opiniões e 

quando retomada nas avaliações finais nas sessões. As falas que exemplificam 

esses conceitos expressados pelos estudantes e tutores são apresentadas a seguir: 

 

Através de situações problemas que envolvam aspectos não 
biológicos. (T4) 

Utilizando problemas que permitiam esse entendimento. O tutor 
instigando questões que levem a essa integração. Trabalhando os 
conhecimentos prévios dos alunos – contextualizando o tema nas 
suas realidades. (T5) 

Atreves da integração biopsicossocial, sempre estimulada nos 
problemas e integrando a teoria à pratica e a medida do que 
vivenciamos nas aulas práticas.(E4) 
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[...] cabe ao tutor exemplificar ou contextualizar. (T7) 

A maioria das sessões tutoriais os aspectos individuais, culturais e 
sociais do processo saúde-doença são abordados como objetivos 
especifico. (E12) 

As discussões nas sessões em geral abordam situações da vida real, 
o que facilita a integração desses aspectos diversos do processo 
saúde-doença, tornando o aprendizado mais significativo, porque 
vinculado à realidade cultural e social das pessoas. (E3) 

Estimulando a discussão entre alunos de tal modo que aspectos 
diferentes são destacados. (E6) 

Na sessão tutorial há a discussão do processo saúde-doença com o 
envolvimento do paciente como um ser inserido na sociedade que 
interfere em todos os aspectos da vida do paciente, inclusive na 
saúde. O paciente é analisado, na sessão tutorial de forma holística. 
(E25) 

[...] grupo é heterogêneo em termos de pessoas, possibilitando 
opiniões e atenções diversificadas, permitindo assim uma maior 
integração deles. (E10) 

Por ser uma discussão, a sessão tutorial abre espaço para múltiplos 
pontos de vista sobre os temas, abordando os aspectos individuais, 
culturais e sociais do processo saúde-doença. (E31) 

[...] durante as avaliações no fim de cada sessão era possível 
visualizar a integração. (T6) 

 

A integração dos aspectos biopsicossociais nas tutorias ocorre através dos 

problemas entregues aos estudantes, para cuja solução é necessário o  

conhecimento de várias outras áreas (HADGRAFT et al., 1995). Esses problemas 

devem cobrir aspectos teóricos e práticos, que refletem o centro da educação para a 

profissão (DOCKY, 2005). Ao discutir os problemas, os estudantes têm de buscar 

diferentes disciplinas que os capacitam compreender os elementos envolvidos no 

processo saúde-doença, e ainda integrá-los de maneira útil para futura aplicação 

(WALTON e MATTHEWS, 1989). Compete ao tutor estimular o grupo a pensar 

criticamente sobre o tema em questão, favorecendo a identificação e a distinção de 

cada um dos aspectos da dimensão biopsicossocial (KOMATSU, 1999). 

Apesar de a maioria dos pesquisados conceber que a integração é 

facilitada na sessão tutorial e ocorrer de acordo com aspectos destacados na 

literatura, alguns percebem que a integração pode ser dificultada. Os estudantes 
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relacionam essa dificuldade com a falta da integração com as atividades práticas,  

ao fato de  privilegiar os aspectos teóricos e técnicos, e a aspectos relacionados ao 

tutor:  

 

 Noto que durante as sessões, os aspectos mais teóricos, técnicos 
são mais valorizados. O que não pode ser delimitado, discriminado 
por valores, sempre fica mais negligenciado. Logo, os aspectos 
biopsicossociais acabam não tendo tanta importância. (E19) 

A sessão tutorial aborda parte, não a prática, ou seja, só a teoria, por 
não ter a participação efetiva do tutor, mesmo porque a maioria das 
vezes não é especialista em tal assunto. (E 37) 

 

Para Tsuji e Aguilar-Silva (2003), os objetivos de aprendizagem devem 

ser definidos corretamente, buscando fazer perguntas que facilitem a integração. É 

nesse momento que o tutor pode contribuir na sua formulação, evitando que a 

busca de informações torne-se extensa e vaga. 

 Um dos tutores participantes da pesquisa acha que a integração é 

dificultada também pela pouca vivência clínica dos estudantes e a falta de 

integração com a prática. A resistência aos aspectos dessa integração também pode 

ser sentido na maneira como se expressou: 

 
Deveria contribuir (a sessão tutorial), porem discussões que 
envolvem também estes aspectos se tornam muito demoradas e os 
alunos sem a vivencia clinica não conseguem ficar motivados, pois 
não percebem uma aplicação tão preciosa na pratica médica. Esta 
discussão deveria integrar com os cenários de prática e não só nas 
tutorias. (T 2)  
 

 

Tsuji e Aguilar-Silva (2003) analisando questionamentos de tutores e 

estudantes sobre o processo tutorial na Faculdade de Medicina de Marília 

(FAMEMA) concluem que a integração dos aspectos biopsicossociais é a etapa mais 

difícil.     

De acordo com Walton e Matthews (1989), uma falha grave que às vezes 

ocorre na implantação do método ABP, é a falta de integração vertical. Portando, é 

necessário definir se os professores médicos (clínicos) vão ensinar desde o início do 

currículo e se os professores das ciências básicas (alguns não médicos) se 
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envolverão com os aspectos clínicos e comunitários da educação médica. Essa falha 

pode levar a dificuldades com o método e consequências para o processo de 

ensino-aprendizagem. 

Para Venturelli e Fiorini (2001), práticas médicas que não identificam as 

dimensões sociais, psicológicas e biológicas dos problemas de saúde, podem 

produzir distorções na avaliação e manejo desses, levando a tratamentos 

desnecessários e deficientes. 

 

5.2.3 EIXO C – O estudo individual e a Autoaprendizagem na sessão tutorial  

 

 

No método ABP, os estudantes são responsáveis pelo seu processo de 

aprendizagem e a fase de estudo individual é um momento essencial nesse 

processo, quando praticam a aprendizagem autodirigida. 

 Barrows (1985, p.6) descreve que um dos objetivos educacionais mais 

importantes da ABP, é a aprendizagem autodirigida (SDL – Self-Directed Learning), 

necessária aos estudantes para ampliarem seus conhecimentos básicos e 

desenvolver competências para enfrentar  situações  na prática profissional. 

Os tutores e estudantes participantes desta pesquisa estão de acordo que 

o processo tutorial proporciona o desenvolvimento de habilidades de aprendizagem 

autodirigidas (Gráfico 8).  
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Segundo Hmelo-Silver (2004), para desenvolver habilidades de 

aprendizagem autodirigida, os estudantes devem desenvolver estratégias 

metacognitivas que consistem em ter consciência do que eles entendem ou não, 

saber estabelecer objetivos de aprendizagem identificando o que precisam saber 

mais sobre determinado tema. Devem ser capazes de planejar sua aprendizagem e 

selecionar suas próprias estratégias. A autora realça que é esperado dos 

estudantes, que, ao passarem repetitivamente pelo ciclo de resolução de problemas, 

adquiram conhecimentos sobre um tema bem como habilidades de aprendizagem 

autodirigidas. 

Barrows (1986) também afirma que as atividades de autoaprendizagem 

tornam os estudantes capazes de encontrar as fontes de informação e 

consequentemente tornarem-se conscientes de suas próprias necessidades de 

aprendizagem. Ao desenvolver habilidades de aprendizagem autodirigidas o 

estudante se prepara para o processo de educação permanente em sua futura vida 

profissional. 

O Gráfico 9 mostra a concordância da maioria dos estudantes e tutores 

com a assertiva relacionada ao desenvolvimento de habilidades para educação 

permanente dentro da sessão tutorial.  
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  Gráfico 9 - A sessão tutorial desenvolveu habilidades para educação permanente. 
   

 

De acordo com Walton e Mahtews (1989), os estudantes e os médicos 

devem continuar a se beneficiar de recursos educacionais necessários para 

desenvolver e manter as habilidades e os conhecimentos exigidos para continuarem 

atualizados na área escolhida, e assim, estarem preparados para lidar, de forma 

eficaz, com os problemas de saúde-doença que serão encontrados. Segundo esses 

autores, alguns médicos formados em escolas com currículos tradicionais, 

comportam-se como se estivessem imunizados contra a aprendizagem posterior à 

graduação, e muitos não continuam a aprender suficientemente. Defendem que os 

estudantes precisam ser alimentados com o comportamento independente, para 

tornarem-se mais responsáveis pela sua própria educação. 

Norman (1999) afirma que para nos tornarmos aprendizes de sucesso, 

devemos nos tornar aprendizes autodirigidos, devemos aprender como identificar 

nossas fraquezas e planejar estratégias para superá-las. Nesse sentido, a dedicação 

aos estudos individuais pode fazer a diferença. 

O tempo usado na fase de estudo individual pode melhorar as discussões 

do processo tutorial na opinião dos participantes desta pesquisa (Gráfico 10).    

.     
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Gráfico 10 - O tempo usado no estudo individual melhorou a dinâmica das discussões. 

    

 

Segundo Schmidt (1993), alguém que sente o desejo de aprender, em 

geral, se dedica mais tempo ao aprendizado do que alguém que se sente menos 

inclinado. Sendo assim, pode-se esperar uma relação entre o tempo de estudo 

individual e os alcances logrados. 

As questões abertas permitiram ampliar a compreensão sobre aspectos 

da fase do estudo individual. Das repostas dos tutores ao serem indagados “Como a 

fase de estudo individual influenciou a Sessão Tutorial”, foi possível identificar 11 

Unidades de Contexto, 10 Unidades de Registro e 4 Unidades Temáticas. 

Nas respostas dos estudantes para essa mesma pergunta, foram 

identificados 37 Unidades de Contexto, 57 Unidades de Registro e 7 Unidades 

Temáticas. 

As Unidades Temáticas comuns entre estudantes e tutores foram: 

Qualidade do estudo, Qualidade/Quantidade de fontes, Busca ativa de 

informações e Experiência de aprendizagem.  

Além dessas, na óptica apenas dos estudantes surgiram  também como 

Unidades Temáticas a Autonomia , Tempo insuficiente e recursos escassos, e 

Insegurança sobre os objetivos e fontes. 

A frequência relativa das unidades temáticas e a concordância dessas 

entre tutores e estudantes, pode ser visualizada no Quadro 5. 
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UNIDADE TEMÁTICA Frequência relativa % 
 Estudantes Tutores 
Qualidade do estudo 45,61                 50,0 
Qualidade /Quantidade de fontes 33,33                 30,0 
Busca ativa de informações 5,3                 10,0 
Autonomia 7,01                   - 
Experiência de aprendizagem  3,5                 10,0 
Tempo insuficiente e recursos 
escassos 

1,75                   - 

Insegurança sobre os objetivos e 
fontes necessárias.     

3,5 
 

                   - 

Quadro 5 – Unidades temáticas de tutores e estudantes apreendidas na pergunta Como a 
fase de estudo individual influenciou a sessão tutorial, com freqüências relativas calculadas 
a partir do total das Unidades de Registro (Estudantes = 57 e Tutores n = 10). 
 
 

A unidade temática que se destacou com maior percentual entre os 

participantes da pesquisa foi relacionada à Qualidade do estudo, pontuando 

aproximadamente 45,6% das unidades de registro dos estudantes e 50% entre as 

unidades de registro dos tutores. Os pesquisados destacam que uma melhor 

qualidade no estudo durante essa fase, melhora o desempenho dos estudantes, 

facilita a aprendizagem e promove uma discussão mais aprofundada: 

 

Geralmente o estudante mais dedicado ao estudo individual tem um 
desempenho melhor em comparação com quem não teve a mesma 
dedicação. (T9) 

É nítido na sessão tutorial o nível de estudo dos alunos muitas vezes 
expresso pela qualidade e segurança nas discussões. No meu caso, 
se não estudo como gostaria não consigo aprender na tutoria, pois 
sinto que aproveito muito menos por não conseguir acompanhar  
totalmente a discussão. (E20) 

Quando esse (estudo individual) é realizado de forma responsável e 
critérios, o grupo tutorial será enriquecido com qualidade e 
quantidade de informações. (E12)  

A fase de estudo individual é fundamental para que ocorra a sessão 
tutorial. Influencia no andamento da discussão. Quanto melhor a 
qualidade do estudo individual, melhor é o nível da discussão da 
sessão tutorial. (T3) 
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Se os alunos não estudarem bem individualmente não conseguem 
discutir o assunto como deveria ser feito. A falta desse estudo 
dificulta/ atrapalha o rendimento da tutoria. (E14) 
 

 

 

Segundo Mamede et al. (2006) é esperado dos estudantes que busquem, 

selecionem e estudem em diferentes fontes de informação ao se prepararem para a 

fase de relato. De acordo com esses autores, os estudantes ao receberem e darem 

explicações aos seus colegas sobre seus achados durante a fase de estudo 

individual podem identificar lacunas do seu próprio conhecimento, construir novos 

conceitos e reorganizar suas estruturas de conhecimento, facilitando a 

aprendizagem. 

Para Van den Hurk et al. (1999), uma suposição do método ABP é que os 

estudantes desenvolvem habilidades para manipular informações diferentes e até 

mesmo contraditórias da literatura sobre um tema, durante a fase de estudo 

individual. A forma como os estudantes praticam este processo é visto como um  

indicador da aprendizagem autodirigida. Esses autores realizaram um estudo que 

focou sobre a relação entre o estudo individual e discussão no grupo tutorial.  

Mostraram que a maneira como os estudantes buscam e principalmente como 

manipulam as informações da literatura se preparando para explicá-las aos colegas, 

tem um impacto sobre a qualidade da próxima discussão tutorial. Os estudantes 

devem tanto aprender a dar explicações como devem ser ensinados a como 

desenvolver habilidades para se preparar para essa tarefa, durante o seu estudo 

individual.  

Tutores e estudantes relacionam a Qualidade do estudo individual também 

com a motivação: 

 

Quando se estuda bem (tanto em qualidade quanto em quantidade) a 
discussão flui mais fácil. Alem disso um bom estudo aumenta o grau 
de interesse pela discussão. (E2) 

A sessão cujos participantes não se preparam bem, tem menor 
riqueza em seu conteúdo é mais desmotivante e sobrecarrega os 
que se prepararam. (E41) 
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A relação da motivação com a qualidade do estudo é destacada por 

Schmidt (2001, p.97) ao dizer que “estar motivado para aprender aumenta a 

quantidade de estudo e conseqüentemente, melhora o alcance dos objetivos”. 

David et al. (1999) afirmam que os adultos estão prontos para aprender 

quando experimentam a necessidade de saber ou fazer alguma coisa, assim a 

vontade  se desenvolve naturalmente. Uma característica chave da ABP é que o 

estudante pode decidir o que estudar. Isso tem efeito sobre a motivação, e é 

importante para  a aprendizagem eficaz. 

A Qualidade e quantidade das fontes usadas na fase de estudo 

individual e sua influência na tutoria, emergiu como a segunda unidade temática, 

representando 33,33% das unidades de registro dos estudantes e 27,27% dos 

tutores. Segundo os participantes da pesquisa, uma maior quantidade / qualidade de 

fontes usadas na fase do estudo individual promovem o aumento da motivação, uma 

melhor aprendizagem e o enriquecimento da discussão:  

 

O estudo individual, quando há preocupação em diversificar as fontes 
ou referèncias, torna a sessão mais rica e interessante. Quando as 
repetem fontes se (o que é muito comum), a sessão acaba se 
tornando mera exposição de conteúdo, perdendo o caráter de 
discussão, o que torna a sessão enfadonha. (E3) 

Um tempo maior para estudo, aliado à grande quantidade de 
fontes confiáveis favorece o aprendizado. (T8) 

A fase de estudo individual influencia a sessão tutorial, uma vez que 
a diversidade de fontes e de recursos didáticos enriquece a 
discussão. (E9) 

 [...] com fontes variadas, as tutorias tendem a ser mais produtivas e 
efetivas em relação aos seus objetivos. (E40) 

 
 

As expressões dos estudantes e tutores coincidem com as respostas 

obtidas nas questões fechadas Uma maior quantidade dos recursos didáticos 

usados no estudo individual melhorou a sessão tutorial (Gráfico 11) e A qualidade 

dos recursos didáticos usados no estudo individual (Gráfico 12), em que os 

pesquisados manifestam de forma quase homogênea com relação a esse tema. 
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 Gráfico 11 - Uma maior quantidade dos recursos didáticos usados no estudo 
  individual melhorou  a sessão tutorial. 
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 Gráfico 12 - A qualidade dos recursos didáticos usados no estudo individual melhorou 
a sessão tutorial. 
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Te Winkel e col. (2006) conduziram um estudo em que exploraram a 

influência do número de recursos de aprendizagem disponíveis sobre o tempo 

dedicado ao estudo individual e sobre as notas do estudante. Foram definidos dois 

tipos de recursos, os primários, aqueles que eram indicados pelo curso para estudar, 

e os suplementares, aqueles que são relevantes, mas não essenciais. Esses 

recursos de aprendizagem incluíam vários tipos além de livros, como por exemplo, 

animações em vídeos. Os autores concluíram que, quando o curso oferecia um 

maior número de recursos primários, aumentava significativamente o aproveitamento 

em notas e o tempo de estudo tendia também ser maior. Já o fornecimento de um 

grande número de recursos suplementares só aumentaria o tempo de estudo e o 

aproveitamento, se o número de recursos primários fosse limitado.  Mamede et 

al.(2006) ao comentarem esse estudo, chamam atenção aos limites dos achados, já 

que não foi levado em consideração como os estudantes usam esses recursos, nem 

o grau de  complexidade deles. 

No caso especifico deste trabalho, não foi objetivo conhecer como os 

estudantes usam as fontes durante o estudo individual, mas dentro da óptica dos 

grupos pesquisados, de um modo geral, a qualidade e a quantidade de recursos 

didáticos usados durante o estudo individual, influenciam o desenvolvimento do 

processo tutorial. 

A busca ativa das informações é o principal exercício do estudo individual. 

Estimulada e exercida adequadamente favorece a autoaprendizagem, a autonomia e 

consequentemente a habilidade para desenvolver a educação permanente.  

Indagados se os estudantes da UNIMONTES realizam a busca ativa de 

informações, estudantes e tutores manifestaram com concordância quase absoluta, 

que ela acontece (Gráfico 13). 
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  Gráfico 13 - O estudante realizou a busca ativa das informações. 
 
 
   

Os participantes da pesquisa destacaram que o estudo individual 

influenciou o desenvolvimento da sessão tutorial através da Busca ativa de 

informações, configurando mais uma unidade temática deste eixo: 

 

É a partir do interesse individual na busca ativa das informações que 
se dá o engrandecimento do grupo. A discussão sedimenta aquilo 
que cada um traz de conhecimento. (E8) 

A sessão tutorial só se desenvolve em sua plenitude quando os 
integrantes de fato buscam ativamente por informações relevantes 
para compartilhar com os colegas na sessão tutorial. (E24) 

Proporcionou busca ativa do conhecimento em fontes diversificadas 
que melhoram a sessão tutorial e estimulam os alunos a 
pesquisarem, questionarem os temas. (T10) 

 
 

Como já descrito, os movimentos para mudança na educação médica tem 

privilegiando atitudes de pro-atividade na busca do conhecimento, predispondo a 

autonomia profissional compatível com as necessidades da sociedade atual (DINI et 

al. 2004).  
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A Autonomia desenvolvida na fase de estudo individual foi enfatizada 

pelos estudantes, permitindo identificar uma outra unidade temática: 

 

 
O estudo individual é o fundamento Maximo da aprendizagem, pois 
permite que você estude o que quer estudar. (E21) 
 
Poder estudar da maneira que acho melhor, no tempo que acho 
adequado, facilitou muito meu desempenho acadêmico. (E19). 
 
 

 
A aprendizagem autodirigida e a escolha dos meios que vão usar para 

adquirir os conhecimentos necessários para as discussões nas tutorias, 

desenvolvem nestes estudantes autonomia (DOCKY, 2006). O mesmo se observa 

no artigo de Albanese e Mitchell (1993), que afirmam que nas atividades de 

autoestudo os estudantes assumem um papel ativo em determinar como alcançar os 

objetivos de aprendizagem, como planejar o tempo necessário para adquirir o 

conhecimento e como avaliar o seu próprio aprendizado, desenvolvendo assim 

autonomia. Essa autonomia, para decidir o que, como e em que momento estudar, 

exercida na fase de estudo individual do método ABP, segundo os pesquisados 

também interfere no desenvolvimento da tutoria. 

O estudo individual ainda proporciona, segundo os estudantes e tutores, 

uma Experiência de aprendizagem que influencia o processo tutorial:  

 

 
O estudo individual permite aos alunos enfocar determinados 
aspectos, desenvolver certas opiniões e criticar fontes. Na sessão 
tutorial teremos um grupo de alunos que fizeram isso de forma 
diferente, logo um grupo de discussões realmente ocorrerá, onde 
cada aluno aprenderá e ensinará o outro, baseados no seu estudo 
individual. (E10) 

O estudo individual proporciona ao grupo experiências de cada 
estudantes sobre a aprendizagem do tema abordado.(T4) 

 

Assim, podemos inferir que para os pesquisados o estudo individual  

influencia o processo tutorial quando os estudantes compartilham as informações e a 

troca de saberes apreendidos durante essa fase. Compartilham não só as fontes, 

mas também a maneira como aprenderam ou entenderam o tema, enquanto 
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estudavam. Os estudantes ao iniciarem o curso, não têm ainda desenvolvidas 

estratégias de aprendizagem autodirigida e para toda vida. Nos grupos do ABP 

esses estudantes podem analisar os diversos estilos de aprendizagem de colegas e 

ter a chance de tentar maneiras alternativas de adquirir conhecimentos (HOLEN, 

2000). 

Respondendo ainda à questão como o estudo individual influencia a 

tutoria, os estudantes apontam como ponto negativo o Tempo insuficiente e a 

escassez de recursos, que constituiu outra unidade temática desse eixo: 

 

Se o estudo individual ocorreu tranquilamente, com boas fontes, o 
estudante tinha condições de obter boas participações na sessão 
tutorial. Por outro lado, quando havia carência de bons materiais, ou 
quando o tempo disponível para estudar era relativamente 
insuficiente, as participações não eram boas. (E1) 

 

Para Walton e Matthews (1989) o método ABP tende a ser mais 

estressante para os estudantes do que os métodos convencionais, pois eles têm 

maior responsabilidade pela sua própria aprendizagem e podem precisar de maior 

dedicação aos estudos. 

Frente a assertiva se Ser autoditada o deixou mais inseguro, a maioria dos 

tutores e estudantes discorda, embora 32% dos estudantes e 33% dos tutores 

concordaram (Gráfico 14). 
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Gráfico 14 - Ser autodidata o deixou mais inseguro nas discussões.  
 
 

A Insegurança no momento do estudo individual, definida como a última 

unidade temática a partir da primeira questão aberta desse eixo, permitiu entender 

melhor, os aspectos inerentes a esse processo. Para os estudantes, a falta de 

clareza sobre as fontes e os assuntos a serem discutidos na fase do estudo 

individual os deixam inseguros e podem prejudicar a sessão tutorial:  

 

A fase de estudo individual [...] nos deixou inseguros quanto a 
aprendizagem real que era proposto. (E4) 

O fato de não ter certeza da quantidade de fontes necessárias, faz 
com que busquemos sempre mais e mais atuais. (E19) 

 

Esses dados vão ao encontro a achados da pesquisa de Bernstein et al. 

(1995), que ao investigarem atitudes de estudantes e professores com a mudança 

para currículo ABP, identificaram que o método pode gerar ansiedade, pela falta de 

orientação, ineficiência na aprendizagem, por deixar lacunas no conhecimento e 

reforçar as informações imprecisas. No estudo desenvolvido por eles, os estudantes 
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tinham preocupação que informações incorretas pudessem ser aceitas e validadas 

por colegas ou professores menos preparados. 

Quanto à análise das respostas frente à questão “Quais as fontes 

utilizadas pelos estudantes na busca ativa de informações para discussões nas 

sessões tutoriais”, foram apontados os cenários e as fontes usadas. 

Segundo os participantes desta pesquisa, os cenários para busca de 

informações foram as bibliotecas Central da UNIMONTES, do Hospital Universitário 

e de outras faculdades; o Laboratório Morfofuncional e aulas práticas (discutindo 

com os instrutores). As fontes compreenderam artigos da Internet, artigos de 

revistas cientificas, livros-texto, protocolos, guias, manuais, consensos e diretrizes 

de sociedades médicas especializadas, do Ministério da Saúde, Metanálises, 

referências citadas nos manuais específicos de cada módulo, as citadas pelo tutor, 

e ainda  as consultorias com profissionais da área.  

De acordo com Rankin (1992), a estrutura do método ABP estimula uma 

busca e um extensivo uso de fontes de informação. Para tal, os estudantes coletam 

informações de uma variedade de fontes incluindo biblioteca, o laboratório, outros 

estudantes e outros professores. Essa autora investigou junto a estudantes de 

medicina, sobre o uso de recursos de informações e da biblioteca, em um currículo 

ABP e comparou esse uso com o de estudantes de um curso médico com currículo 

convencional. Observou que diferenças foram encontradas no tipo de recursos de 

informação usadas pelos estudantes nos dois currículos, mas o livro texto foi a fonte 

preferida de ambos. Concluiu ainda que os estudantes das escolas  com ABP fazem 

mais uso da  biblioteca e leitura de material autosselecionado, e se sentem mais 

habilitados para busca de informações. 

Um nó critico evidenciado nesta pesquisa a partir das respostas dos 

tutores e estudantes, foi o uso dos textos elaborados pelo Med curso e apenas entre 

os  tutores, o Caderno do colega do semestre anterior como fonte de dados. O Med 

curso é um dos vários cursos preparatórios promovidos pela iniciativa privada, que 

tem como objetivo preparar os estudantes para prestarem provas de residência 

médica. Esses cursos elaboram materiais didáticos resumidos, estruturados com os 

temas que tendem a serem avaliados nas provas de residência médica. Esses 

cursos promovem práticas pedagógicas que estimulam a memorização ao invés do 

raciocínio, de maneira semelhante a cursos pré-vestibulares (NETO et al.,2009).  

Essa prática, junto com o estudo a partir do caderno do colega dos períodos 
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seguintes, que na maioria das vezes, contém também os resumos dos temas 

contemplados nos problemas do módulo, não deixa de ser uma atitude própria do 

estudante acostumado com o método de ensino-aprendizagem convencional. Cabe 

aos tutores orientar e ajudar os estudantes a refletirem sobre a confiabilidade desses 

tipos de fonte e se ajudam no processo de aprendizagem significativa. 

 

 

5.2.4 EIXO D – Interação Interpessoal na sessão tutorial 

 

 

Segundo Mamede et al. (2006), não é suficiente organizar o ciclo de 

aprendizagem durante as sessões tutoriais para assegurar seus bons resultados. O 

efeito positivo das tutorias sobre a aprendizagem depende muito dos processos que 

ocorrem durante as discussões. De acordo com Engel (1997, p.3), “os tutores e os 

estudantes são membros de uma sociedade em constante aprendizagem”. Assim, a 

interação dos membros dessa sociedade pode influenciar o desenvolvimento da 

sessão tutorial, através de diversos aspectos.       

Os tutores e estudantes concordaram, nas questões fechadas, sobre a 

melhora na aprendizagem propiciada pela interação entre os membros do grupo 

(Gráfico 15).  
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 Gráfico 15 - Uma maior interação entre os membros do grupo melhorou a aprendizagem. 
 

 

No intuito de aprofundar o entendimento sobre esse assunto, os 

participantes foram indagados, nas questões abertas sobre “Como as interações 

com colegas influenciaram o processo tutorial”, das respostas dos tutores foram 

identificados 12 Unidades de Contexto, 38 Unidades de Registro e 6 Unidades 

Temáticas, e das respostas dos estudantes para esta mesma pergunta foram 

identificados 41 Unidades de Contexto, 87 Unidades de Registro e 9 Unidades 

Temáticas. 

Essas unidades foram classificadas em dois grupos: Efeitos facilitadores 

da interação e Nós críticos da interação. No primeiro grupo, despontaram as 

seguintes unidades temáticas entre os tutores e estudantes: Facilita a 

aprendizagem, Melhora o trabalho em grupo, Promove a discussão, Desenvolve 

a comunicação, Melhora a Motivação e Melhora a avaliação. No grupo Nós 

críticos da interação, emergiram a unidade temática Competição nos dois grupos, e 

Interação escassa e Imaturidade, apenas entre os estudantes.  

Uma avaliação da frequência relativa das unidades temáticas e a 

concordância dessas entre tutores e estudantes, pode ser visualizada no Quadro 6. 

 
 
 
EFEITOS FACILITADORES DA INTERAÇÃO Frequência Frequência 
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NA SESSÃO TUTORIAL relativa % relativa % 
 

Unidade Temática 
 

 
Tutores 

 
Estudantes 

Facilita a aprendizagem colaborativa              42,10        35,63 
Melhora o trabalho em grupo              36,84        25,28 
Promove a discussão                7,89        14,94  
Desenvolve a comunicação           4,59 
Aumenta Motivação                5,26          4,59 
Melhora a avaliação                2,63          1,14 

NÓS CRÍTICOS DA INTERAÇÃO 
NA SESSÃO TUTORIAL 

Frequência 
relativa % 

Frequência 
relativa % 

 
Unidade Temática 

 

 
Tutores 

 
Estudantes 

Interação escassa           8,04 
Competição               5,26          4,59 
Imaturidade           1,14 
Quadro 6 – Unidades temáticas de tutores e estudantes apreendidas no Eixo interação Interpessoal 
na sessão tutorial, com frequências relativas calculadas a partir do total das Unidades de Registro 
(Tutores = 38 e Estudantes = 87) 
 
 
 

Os pesquisados compartilham ideias semelhantes aos estudiosos 

expressando nas respostas à questão aberta, que uma boa interação entre colegas 

Facilita a aprendizagem colaborativa promovendo o questionamento, melhorando 

compreensão do tema, o esclarecimento de dúvidas, o levantamento de hipóteses, a 

análise crítica das informações:  

 

 

A interação com os colegas permite discutir dúvidas, formular 
hipóteses, compreender alguma parte da matéria  a que não havia 
sido compreendida durante o estudo individual [...]. (E14) 

De modo geral, as interações possibilitam a troca de informações e o 
esclarecimento de duvidas que tenham restado após o estudo 
individual. (E3) 

A interação com os colegas possibilitou maior aprofundamento dos 
conhecimentos e em algumas situações facilitou a aprendizagem e 
também desenvolveu a aprendizagem colaborativa. (E4) 

A interação com os colegas cria responsabilidade pelo fato de não se 
estudar somente para si próprio, de forma direta ou indireta, cada 
acadêmico influencia no conhecimento do colega e também é 
influenciado. (E34) 
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Visschers-Pleijers et al. (2005) entendem que a interação tem alto peso 

para predizer o sucesso de um grupo tutorial. Segundo esses autores a qualidade da 

interação é essencial para o sucesso da discussão em grupo, visto que os 

estudantes testam hipóteses, compartilham e constroem conhecimento para 

sintetizar a informação adquirida em seu estudo individual, e aprendem um com o 

outro. 

A interação, assim analisada, torna-se essencial para uma discussão 

produtiva e uma aprendizagem efetiva durante a tutoria. Essa é a visão de Dolmans 

et al.(2005) ao declararem que “aprendizagem é um processo de criação de 

significados e construção de interpretações pessoais do mundo baseada nas 

experiências pessoais e interações” (p.732). Durante as sessões tutoriais os 

estudantes podem perguntar ou oferecer explicações, esclarecer pontos obscuros e 

fazer conexões entre o conhecimento prévio e o tópico que esta sendo discutido. Os 

autores concordam que os aprendizes devem ser estimulados a interagir porque 

essas interações podem influenciar positivamente a aprendizagem. 

De acordo com os participantes da pesquisa, as interações ainda 

facilitaram a aprendizagem através do desenvolvimento do raciocínio crítico e 

interpretativo:  

 

As interações com os colegas promoveram o raciocínio critico e 
interpretativo e ajudaram na construção colaborativa do 
conhecimento. Muitas dúvidas são solucionadas com os próprios 
colegas. (E30) 

 O bom relacionamento entre estudantes é essencial para a troca de 
informações, possibilitando intervenções que instiguem raciocínio e 
resolva duvidas na sessão tutorial. (E33) 

  As interações influenciam favoravelmente no desenvolvimento do 
raciocínio, memorização, atitude colaborativa, etc. (T12) 

 

De Graves, Boshuizen e Schmidt (1996) investigaram o processo cognitivo 

durante a análise de problemas nas sessões tutoriais, e os dados demonstraram  

que a discussão relaciona-se principalmente à construção de teoria, como por 

exemplo raciocínio causal, e induz a conflitos cognitivos que levam à mudança 

conceitual e a construção da aprendizagem colaborativa.   Os estudantes devem ser 

desafiados pelo tutor a raciocinar e pensar sobre o tema em questão com perguntas 
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do tipo por que, como e o que você quer dizer com isso. Segundo Savery e Duffy 

(1995), este tipo de interação com os tutores é maior nas primeiras tutorias 

vivenciadas pelos estudantes, no entanto gradualmente eles assumem este papel à 

medida que se tornam aprendizes autodirigidos efetivos. 

Os tutores e professores concordam quase unanimemente, que o 

partilhamento de informações ajuda no processo de construção coletiva do 

conhecimento (Gráfico 16).   
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 Gráfico 16 - O partilhamento das informações ajudou na construção colaborativa do       
conhecimento. 
  

 

 

De acordo com as respostas à questão aberta, os participantes desta 

pesquisa destacam que com uma boa interação, o grupo compartilha informações 

obtidas durante a fase de estudo individual, contribuindo para construção 

colaborativa do conhecimento, facilitando a aprendizagem: 

 

As interações influenciam o compartilhando materiais e  fontes (E6) 
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A interação com os colegas permite discutir [...] enriquecer tal estudo 
visto que muitas vezes os colegas podem ter estudado por fontes 
diferentes com informações adicionais. (E14) 

Elas (as interações) proporcionam um compartilhamento de 
conhecimentos, duvidas e questionamentos. (E22)  

Quando nos grupos predominam o coleguismo, a amizade de um 
auxiliar o outro em suas dificuldades, a boa vontade em compartilhar 
fontes de estudo. (E24) 

A interação entre os estudantes auxilia na construção do 
conhecimento. (T11) 

 

Esses achados estão em consonância com Dolmans et al.(2005) que  

afirmam que os grupos tutoriais no método ABP,  podem ser considerados exemplos 

de uma verdadeira aprendizagem colaborativa, pois os estudantes, ao partilharem 

informações, “elaboram, verbalizam, coconstroem, se apóiam, se criticam e se 

sintonizam social e cognitivamente” (p.39). 

Hmelo-SIlver (2004) afirma que um dos objetivos do método ABP é ajudar 

os estudantes a se tornarem colaboradores efetivos, o que pode levar à construção 

do conhecimento na medida em que eles juntam as informações que cada um traz.  

Nessa direção, Barrows (1998) ressalta que a colaboração é necessária 

em todos os ambientes que lidam com a saúde e assim os estudantes devem 

aprender a colaborar efetivamente.  

Dessa forma, qualquer curso médico que prima pela formação adequada 

de profissionais, deve preconizar no método adotado, atividades que desenvolvam 

nos estudantes competências que os ajudarão a lidar com as necessidades da 

população. Dentre essas destacam a habilidade de  cooperar e atuar em equipe 

multiprofissional, previstas também nas Novas Diretrizes Curriculares Nacionais para 

o Curso de Medicina (2001). 

Nessa perspectiva, diante da assertiva ”A habilidade de trabalhar em 

grupo foi desenvolvida durante a sessão tutorial”, as respostas dos tutores e 

estudantes foram dispersas, porém concordantes na sua maioria (Gráfico 17). 
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 Gráfico 17 - A habilidade de trabalhar em grupo foi desenvolvida durante a sessão tutorial. 
 

 

Segundo Walton (1997), o trabalho em grupo favorece a interação entre os 

pares, o desenvolvimento da habilidade de colaborar, de se tornar mais articulado, 

falar melhor em público e aumentar a autoconfiança.  

Dolmans et al.(2005) concordam que o trabalho em pequenos grupos do 

método ABP é um ambiente de aprendizagem colaborativa, em que os  estudantes 

interagindo um com o outro, aprendem a trabalhar juntos e se  tornarem melhores 

colaboradores. Hmelo-Silver (2004) define que ser um bom colaborador significa 

saber como funcionar bem sendo parte de um time, e que “[...] de uma perspectiva 

sociocultural, conhecimento é construído através de interações sociais” (p.243). 

Holen (2000) descreve que a natureza interativa dos pequenos grupos 

fornece um contexto para desenvolver objetivos educacionais, dentre eles trabalhar 

em grupo, ou seja, desenvolver “habilidades sociais” (p.485), que adiantará as 

relações profissionais de cada um, com os pacientes e colegas de trabalho. 

Nessa perspectiva, das respostas dos participantes agrupadas, foi 

apreendida outra unidade temática relacionada aos efeitos facilitadores das 

interações interpessoais, Melhora o trabalho em grupo durante as sessões 

tutoriais, percebido nas seguintes expressões: 
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A interação entre os participantes é que dita o ritmo da tutoria. (E17) 

A melhor interação entre colegas torna a sessão mais prazerosa, 
aumenta o nível de atenção dos companheiros e deixa o ambiente da 
sessão com maior capacidade de fluir a discussão. (E25) 

As interações com colegas influenciam no ambiente da sessão 
tutorial, podendo ser tenso ou tranqüilo. A dinâmica da sessão 
também é influenciada. (E29) 

As interações influenciam na harmonia do grupo, no rendimento 
quanto a construção do conhecimento e na disciplina da sessão. (T9) 

 

Steinert (2004) ao pesquisar sobre percepções dos estudantes sobre o 

ensino em pequenos grupos identificou entre outros que a interação é uma 

característica essencial para tornar um grupo efetivo. 

Reforçando a importância da interação, entre os estudantes e tutores, a 

concordância predominou quanto ao sentimento de pertencer a um grupo 

proporcionar a aprendizagem colaborativa (Gráfico 18). 
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 Gráfico 18 - O sentimento de pertencer a um grupo proporcionou a aprendizagem 
colaborativa. 
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Treloar et al. (2000) comentam que estudantes que se sentem alienados e 

isolados, e portanto sentem que não pertencem a um grupo, afastam-se das 

oportunidades de aprendizagem que são baseadas na interação verbal e atividades 

de grupo. 

A importância do respeito nas relações interpessoais e da autoconfiança, 

destacaram-se nesta pesquisa, como aspectos das interações que facilitam o 

trabalho em grupo: 

O respeito à fala do colega e a não monopolização das falas 
influencia positivamente a sessão. (E1) 

As interações influenciam a sessão tutorial [...] estabelecendo limites 
e criando possibilidades de melhorar o relacionamento  
grupal(relacional) respeitando o tempo e o ritmo dos outros. (T5) 

Se o grupo interage melhora a sessão [...] respeitavam o outro para 
que todos pudessem participar da sessão. (T6) 

A interação influencia a sessão  promovendo mais confiança, melhor 
discussão, sente-se mais à vontade. (E5) 

 

Todo processo interativo promove também o aprendizado das relações 

interpessoais. Ao trabalhar em um grupo são vivenciadas afetividades e identidades. 

O respeito às diferenças exige uma atitude reguladora, o que não implica em não 

participar, mas encorajar a expressão das ideias, mesmo que divergentes. 

Nesse sentido, Holen (2000) afirma que são favoráveis as discussões dos 

grupos da ABP a segurança, a liberdade, o respeito mútuo e a tolerância por 

diversidades. As sessões tutoriais devem manter uma estrutura rígida para seguir o 

programa, mas ao mesmo tempo dar liberdade suficiente aos seus membros para 

que eles possam se desenvolver socialmente.  

Os tutores e estudantes apontam também que a interação Promove a 

discussão aumentando a participação, a liberdade para se expressar, a atenção no 

tema: 

 Quando se está numa sessão em que os integrantes têm mais 
afinidade uns com os outros a discussão é mais agradável. (E2) 

A melhor interação entre os colegas permite uma maior liberdade nas 
discussões dos problemas, melhor desenrolar do assunto por deixar 
todos mais desinibidos para falar [...]. (E12) 
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Uma boa relação interpessoal entre os colegas estimula mais a 
discussão. (E16) 

O ambiente agradável. [...] facilitam a discussão positivamente. (T7) 

 

Apesar de essencial, a discussão dentro do processo tutorial, com todo 

seu potencial para produzir construção do conhecimento, precisa ser pertinente ao 

conteúdo tratado. As tutorias efetivas são aquelas em que o grupo consegue 

alcançar os objetivos propostos embasados nas literaturas que buscaram nos 

períodos de estudos individuais.              

Nesse aspecto, nas sessões tutoriais vivenciadas pelos participantes da 

pesquisa existe coerência com os achados referendados pelos estudiosos (Gráfico 

19).  
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 Gráfico 19 - A pertinência das discussões facilitou a aprendizagem. 
  
 
 

Mamede et al.(2006) concordam que falta de elaboração e construção 

colaborativa junto com uma discussão desorganizada ou confusa é reconhecida 

como fator  inibidor da motivação, levando a um estudo superficial e dificultando a 

aprendizagem.                   
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As interações durante as sessões tutoriais Facilitam a comunicação 

entre os participantes: 

A interação entre colegas facilita sobremaneira a comunicação [...] 
elimina a timidez e o receio, permite exposição de opiniões, mas 
claras. (E8) 

Quanto maior a integração, mais fácil é estabelecer vínculos 
comunicativos. (E38) 

Aprendemos ao expor o nosso conhecimento e também ouvir os 
colegas. (E30) 

 

O desenvolvimento da habilidade de se comunicar também fica 

evidenciado noutra assertiva do questionário. Observa-se uma concordância 

importante, principalmente entre os estudantes, quanto ao desenvolvimento dessa 

habilidade (Gráfico 20). 
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 Gráfico 20 - A habilidade de comunicação foi desenvolvida durante a sessão tutorial. 
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Mpofu et al. (1998), ao investigar as percepções de professores e 

estudantes sobre o trabalho de grupo, destacaram aspectos da interação 

considerados muito importantes, tais como comunicação e escuta.  

Com relação ao mesmo tema, Kaufman e Mann (2001, apud RIBEIRO et 

al,2004) explicam que o método ABP deve aprimorar as habilidades comunicativas e 

interpessoais dos estudantes, mas isso deve ser aplicado de acordo com a 

personalidade de cada um.   

Interessante ressaltar a observação de alguns participantes da pesquisa 

ao descreverem que a interação Melhora a avaliação no grupo: 

 

A melhor interação entre os colegas permite uma avaliação mais 
sincera com maior possibilidade de crescimento. (E12) 

Este aspecto é importante porque leva [...] reflexão sobre o empenho 
individual no estudo. (T4) 

 

A interação, segundo Holen (2000), requer dois tipos de habilidades 

interpessoais: a sensibilidade por parte de quem fala e a maturidade por parte de 

quem ouve, que deve apresentar capacidade para receber feedback e responder a 

ele de forma construtiva. 

Os tutores e estudantes apontaram ainda que as interações melhorem a 

Motivação para estudar, discutir e participar, o que foi expressa nos escritos: 

 

Um bom convívio com os colegas pode estimular o estudo para a 
sessão. (E23) 

As dúvidas dos colegas nos motiva, a estudar mais. (E26) 

 Uma boa relação interpessoal entre os colegas estimula mais a 
discussão, um tentando completar o que o outro diz sem receios de 
falar alguma “bobagem” ou de colocar as dúvidas. (E16) 

 

A motivação está entrelaçada a vários aspectos da aprendizagem no 

método ABP. Segundo Slavin (1996) um grupo motiva seus membros a exercer 
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grandes esforços porque um membro só pode alcançar seu sucesso pessoal se todo 

o grupo conseguir.  

No grupo Nós críticos da interação interpessoal, a noção que a Interação 

escassa dificulta a aprendizagem, as discussões e o trabalho em grupo, surgiram 

em aproximadamente 8% das citações dos estudantes:  

 

Quando há colegas que não têm um bom relacionamento entre si, a 
sessão fica “tensa” e não há discussão em si, mas apenas exposição 
do que foi estudado, sem raciocínio, sem elaboração mutua. (E7) 

Se for ruim (a interação), a tutoria será improdutiva, egoísta e uma 
obrigação. (E10) 

 Quando o grupo não tem uma boa convivência, prejudicam-se os  
estudantes tímidos e a construção do conhecimento não fica 
adequada, mas cheia de lacunas. (E17) 

 

Como já descrito por Dolmans e col. (2005), a aprendizagem em grupos 

tutoriais envolve a elaboração e a coconstrução do conhecimento. Esta 

aprendizagem colaborativa, portanto ocorre quando os participantes do grupo tem 

objetivos comuns, compartilham responsabilidades, são mutuamente dependentes  

e interagem abertamente.   

Albanese (2000) descreveu sobre o estudo de Qin et al. (1995) que 

avaliou o efeito da aprendizagem cooperativa e da aprendizagem competitiva sobre 

a resolução de problemas no método ABP. Esta última situação seria ao contrário da 

primeira, aquela em que os indivíduos percebem que eles poderiam alcançar seus 

objetivos somente se os outros participantes não pudessem. Nestes casos, os 

objetivos seriam alcançados por um ou poucos membros do grupo superando os 

outros, sem nenhuma ou quase nenhuma interação. 

Outro entrave das interações dentro das sessões tutoriais que emergiu, 

formando mais uma unidade temática, foi a Competição entre os integrantes do 

grupo, interferindo no processo de aprendizagem: 

 

Se o grupo é competitivo e sem entrosamentos não é muito bom nem 
ir à sessão o que bloqueia as ideias. (E13) 
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 Existem brigas desnecessárias e disputas por um certo “status”. 
(E19) 

Quando há, por exemplo, desavença ou “clima” de competição, a 
sessão perde um pouco o rumo, é como se o objetivo não fosse mais 
aprender. (T1) 

 

A competição ou conflitos são processos inerentes de um trabalho em 

grupo, mas que devem ser avaliados com os participantes, pois pode chegar a ponto 

de dificultar o processo tutorial e o alcance dos objetivos. 

Na UNIMONTES, o fato dos grupos tutoriais serem renovados a cada seis 

semanas com a mudança de módulos, pode ter como consequência os estudantes 

não disporem de tempo suficiente para se envolverem com o processo de 

aprendizagem do outro e nem se sentirem responsáveis por todas as atividades que 

eles tem de realizar para tornar método ABP um sucesso, como dar feedback para 

os colegas, refletirem sobre a maneira de interagir ou de aprender de cada um. 

Mpofu et al. (1998) identificaram na sua pesquisa com estudantes e 

professores sobre dinâmica de grupo do ABP, que  a falta de interação através do 

empoderamento de um indivíduo ou  de sub-grupos  tem pouca importância sobre 

esta dinâmica, o que eles relacionam a cultura dos pesquisados que consideram 

desigualdade no poder, como normal. 

Segundo Holen (2000), existe uma tendência entre os proponentes da 

ABP a dizer que a interação dos grupos é um fato inerente ao método, e é mais 

provável que um grupo com interação pobre seja inferior a uma boa aula expositiva. 

Para o autor, a interação de um grupo bem sucedido requer certas habilidades e 

procedimentos, e é um grande desafio para a ABP. 

De acordo com alguns estudantes, a Imaturidade do grupo pode ser 

interpretada como nó crítico das interações, prejudicando a aprendizagem e o 

trabalho em grupo: 

Ainda acho que nem todos conseguiram, atingir um nível de 
maturidade necessário para uma boa sessão tutorial. (E19) 

 

A esse respeito, outro estudante coloca que a maturidade vai ocorrendo 

no decorrer dos períodos, quando então a interação melhora a tutoria. 
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[...] com o decorrer dos períodos experimentamos uma certa 
maturidade para participar da tutoria e com isso as sessões ficam 
mais reais, resultando na importância de uma boa interação com  
participação coletiva na aprendizagem individual. (E20)  

 

Essas últimas observações vão de encontro aos achados da pesquisa de 

De Grave et al. (2002), sobre a percepção dos estudantes dos incidentes críticos  do 

grupo tutorial. Segundo esses pesquisadores, com o passar dos anos do curso, a 

qualidade da interação torna-se mais importante para os estudantes como fator que 

influencia o processo de aprendizagem, e eles esperam que o tutor estimule essa 

interação. 

 

 

5.2.5 EIXO E – Os problemas na sessão tutorial 

 

 

Pesquisas e relatos de experiências desenvolvidas sobre o método ABP 

têm evidenciado o efeito direto da qualidade do problema no desenvolvimento das 

tutorias e no aprendizado dos estudantes (VAN BERKEL e DOLMANS, 2006). 

Fica claro pelas respostas evidenciadas no Gráfico 21, que na opinião dos 

estudantes e professores, os problemas que promovem discussão facilitaram a 

aprendizagem. 
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 Gráfico 21 - Problemas que promoveram a discussão facilitaram a aprendizagem. 

 

 

Reforçam esse argumento os achados de Verkoeijen (2006), que 

concluem que os problemas que geram mais discussão promovem maior incentivo e 

mais tempo no estudo individual e, portanto, efeito positivo no processo ensino-

aprendizagem. 

Frente à questão aberta “Quais características do problema que 

promovem a aprendizagem”, foram identificadas das respostas dos tutores 12 

Unidades de Contexto, 37 Unidades de Registro e 3 Unidades Temáticas, e das 

respostas dos estudantes 41 Unidades de Contexto, 99 Unidades de Registro e 3 

Unidades Temáticas. 

As unidades temáticas que surgiram nas respostas dos estudantes e 

tutores foram semelhantes: Estrutura do problema, Conteúdo do problema e  

Integração conceitual. 

Uma avaliação da frequência relativa das unidades temáticas e a 

concordância dessas entre tutores e estudantes, pode ser visualizada no Quadro 7. 
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UNIDADE TEMÁTICA Frequência relativa % Frequência relativa % 

 Tutores Estudantes 

Estrutura do problema 67.56% 55,55% 

Conteúdo do problema 16,2% 24,24% 

Integração conceitual 16,2% 20,20% 

Quadro 7 – Unidades temáticas de tutores e estudantes apreendidas no Eixo E - Os 
problemas na sessão tutorial, com frequências relativas calculadas a partir do total das 
Unidades de Registro (Estudantes = 99 e Tutores = 37). 
 

 

A compreensão que aspectos relacionados à Estrutura do problema 

apresentado aos estudantes na tutoria, são os mais importantes para promover a 

aprendizagem na tutoria na opinião dos sujeitos dessa pesquisa, constituindo a 

primeira unidade temática desse eixo. Esses aspectos representaram 

aproximadamente 68% das citações dos tutores e 56% dos estudantes. 

Os participantes expressaram que os problemas devem ser estruturados 

para promover o raciocínio clínico, permitir a formulação de hipóteses, terem clareza 

nos dados, objetivos definidos: 

 

Problemas que estimulam o raciocínio. (T10) 

Os melhores problemas são aqueles que despertam o raciocínio 
fisiopatológico e levam a formação de hipóteses diagnosticas. (E32) 

Ser de fácil compreensão e de fácil entendimento de seus objetivos. 
(E18) 

Um problema que não “esconde” os objetivos, auxiliando o 
acadêmico nos principais aspectos a serem estudados. (E36) 

 

Os participantes da pesquisa definem também que, para promover uma 

aprendizagem na sessão tutorial, os problemas devem ser estruturados como casos 

clínicos reais e com um grau de complexidade adequado: 

 

Casos clínicos com início, meio e fim, com objetivos bem definidos. 
(E6) 
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Problemas bem elaborados, baseados em casos clínicos. (E14) 

Casos clínicos são melhores que simples estórias, na maioria fictícia. 
(E37) 

Ter coerência, possibilitar uma linha de raciocínio, não ter 
excessividade de detalhes que não sejam tão pertinentes, ter a ver 
com o objetivo proposto. (E41) 

Contextualização do problema; problema bem redigido; seqüência 
lógica entre os problemas; que não seja nem muito simples e nem 
muito complexo. (T9) 

 

Des Marchais (1999) definiu critérios a serem considerados ao construir 

um problema, e entre esses descreve que devem estimular a análise, o raciocínio e 

a compreensão contextual do estudante, e ser atrativo contemplando um contexto 

realista. Nesse sentido, Savery e Duffy (1995) enfatizam que os problemas devem 

levantar os conceitos e princípios relevantes ao conteúdo que será discutido, e 

devem ser reais. Os referidos autores justificam que esses problemas devem ser 

reais primeiro, porque é difícil criar um problema (artificial) que englobem todas as 

dimensões que geralmente são explorados. Segundo, porque os estudantes tendem 

a engajar mais em tal tipo de problema, já que existe uma maior familiaridade com a 

situação e, por último, porque querem saber a solução do caso, o que tem sido 

produzido sobre aquela situação. 

Hmelo-Silver (2004) salienta que para favorecer um raciocínio flexível o 

problema deve ser mal estruturado, complexo e aberto. Deve proporcionar feedback 

aos estudantes sobre o seu conhecimento, raciocínio e estratégia de aprendizagem, 

além de promover levantamento de hipóteses, argumentações e soluções 

multidisciplinares.  

Van Berkel e Dolmans (2006) ponderam que construir efetivos problemas 

não é uma tarefa fácil. Alguns problemas podem ser estruturados demais, muito 

fechados e simples, e por isso os estudantes não se sentem desafiados para 

construir o conhecimento de maneira ativa. Concluem que os problemas não devem 

ser nem muito apertados nem muito flexíveis. Não devem ser muito restritos nem 

muito generalizados.  

De acordo com as respostas dos tutores e estudantes, a estrutura do 

problema deve também gerar motivação: 
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Problemas [...] que nos motivam a buscar os significados para ais 
achados. (E4) 

 Problemas que envolvem situações clínicas reais englobem todas os 
aspectos a serem estudados e instigue  aluno a pensar. (E15) 

Os melhores problemas são aqueles [...] que instigam o senso critico 
e a reflexão. (E32) 

 Os melhores problemas são aqueles que possuem boa coerência e 
instiga o aluno a resolver os obstáculos. (E34) 

Problema interessante, baseado na realidade, que seja capaz de 
instigar o estudante. (T1) 

 

A esse respeito Caprara (2001), ao citar os critérios básicos para 

construção de um problema, ressalta entre outros, que o problema deve motivar os 

estudantes  a buscar mais profundamente conhecimentos sobre o tema. 

Discorrendo sobre o mesmo assunto, Hmelo-Silver (2004) afirma que, 

para ser intrinsecamente motivador, o problema deve proporcionar aos estudantes 

um objetivo próximo e palpável, para aplicar os seus conhecimentos para resolver 

um problema concreto. 

Coerentemente com a noção da importância da Estrutura do problema, 

surgem nas respostas dos participantes da pesquisa, dados que constituíram mais 

uma unidade temática desse eixo, relacionada ao Conteúdo do problema para 

promover o bom desenvolvimento da sessão tutorial. Consideraram que os 

problemas devem trazer informações relevantes, situações mais prevalentes, ser 

rico em dados e contemplar os objetivos especificados: 

 

Quando o problema trazia informações relevantes que permitiam a 
discussão. (E1) 

Os problemas que abordam questões mais comuns, mais reais, 
despertam o interesse do aluno. (E9) 

Problemas que contemplem todos os objetivos sugeridos ao tutor e 
que tragam assuntos relevantes. (E11) 

Os problemas devem abordar assuntos atuais, relevantes ou mais 
comuns(E18) 

Problemas com riqueza de informações (T3) 
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No estudo de Steinert (2004), os pesquisados concordaram que os 

problemas devem ser casos de relevância clínica, com questões claras a serem 

investigadas. Um problema de alta qualidade promove trabalho colaborativo e o seu 

conteúdo favorece a geração de questões de aprendizagem significativa para os 

estudantes (HMELO-SILVER, 2004). 

Na visão de Walton e Matthews (1989), ao contrário dos pesquisados, 

para promover nos estudantes um raciocínio clínico, precisam  abordar problemas 

em que apenas parte da informação seja fornecida.  

Os tutores e estudantes expressaram ainda que o conteúdo do problema 

deve  adaptar-se ao conhecimento prévio do grupo: 

 

Problemas [...] que estimulam a busca pelos conhecimentos prévios. 
(E4).  

Problemas [...].acessível aos conhecimentos prévios  prováveis. (T6) 

 

Esses achados estão em consonância com Schmidt (1983), o qual 

ressalta que os problemas devem tem um grau de complexidade adaptado ao 

conhecimento prévio dos estudantes. Também a esse respeito Dolmans et al.(2002) 

enfatizam que as escolas devem procurar planejar  os casos e  os currículos 

conectados com o conhecimento prévio dos estudantes.  

Os aspectos relacionados à estrutura e conteúdo do problema que podem 

ser considerados entraves para aprendizagem na tutoria, foram expressos pelos 

estudantes como aqueles problemas que são muito longos, que contemplem temas 

raros, maior variedade de doenças e objetivos ao mesmo tempo:  

 

Problemas com. [...] temas raros e muito longos desestimulam. (E9) 

Problemas que não exploram varias doenças ao mesmo tempo e 
com objetivos diferentes. (T6) 

 

Levando em consideração o Conteúdo, os pesquisados expressaram 

ainda sobre a necessidade da Integração conceitual dos problemas, constituindo 
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uma outra unidade temática apreendida nas respostas dos participantes como 

facilitador da aprendizagem na sessão tutorial, representando aproximadamente 

16% das citações dos tutores e 20% das citações dos estudantes. 

A influência da prática e da realidade médica inserida nos problemas 

promovendo a aprendizagem foi expressa nas respostas à questão aberta do 

questionário: 

Problemas relacionados à nossa realidade capazes de atender 
favoravelmente a epidemiologia e nos dirigir à prática. (E8) 

Os problemas que promoveram a aprendizagem foram aqueles que 
consideram a prática médica. (E10) 

Quando o aluno através do problema consegue enxergar uma 
situação verdadeira como se tudo aquilo fosse com ele em um 
consultório. (E13) 

O problema que leva o estudante contextualizar o assunto ou que faz 
correlação com a prática, facilitam a aprendizagem. (T4) 

 

Nas respostas fechadas do questionário, grande parte dos tutores e 

estudantes concorda que os problemas foram estruturados considerando a realidade 

da prática médica e esses problemas aumentaram a motivação (Gráficos 22 e 23).  
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  Gráfico 22 - Os problemas foram estruturados considerando a realidade da prática médica. 
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 Gráfico 23 - Problemas relacionados a pratica médica aumentaram a sua motivação. 
   

 

Esses achados estão em consonância com a definição de Barrows (1998) 

em que determina entre os objetivos educacionais da autêntica ABP, que os 

problemas apresentados para os estudantes devem ser semelhantes àqueles que 

irão encontrar em suas atividades práticas. Reconhece também que o desafio de 

resolver problemas relacionados a prática é um fator que promove forte motivação. 

Nessa mesma direção, Hmelo-Silver (2004) concorda que o problema para apoiar a 

motivação deve ser baseado em situações reais e estar de acordo com as 

experiências dos estudantes. 

Dolmans e Schmidt (2006), ao discutirem os princípios de aprendizagem 

do ABP, consideram que a inserção da prática nos problemas é um fator que 

melhora as interações de aprendizagem, estimulando a elaboração e a construção 

cooperativa dos estudantes. O´Neil  et al.(2002)  em seus estudos, concluíram  que 

os estudantes relacionam os problemas discutidos nos grupos tutoriais aos 

pacientes reais ou a outros tipos de contato clínico (atividade prática) elaborando 

assim os seus conhecimentos.  

Das respostas de estudantes e tutores é possível inferir sobre a influência 

ainda presente do modelo biomédico onde a prática médica é relacionada aos 
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aspectos fisiopatológicos, hipóteses diagnósticas e atendimento em consultório. A 

dimensão dos determinantes sociais da saúde é pouco frequente nas falas dos 

sujeitos. Porém, como no eixo Integração conceitual nas sessões tutoriais, em 

algumas das respostas sobre os problemas, foi possível identificar uma visão mais 

ampla do processo saúde-doença: 

 

Problemas que integram as diversas “dimensões” (inclusive 
psicossociais) promovem a aprendizagem especialmente quando se 
trata de um assunto freqüente em nossa realidade e bem 
estabelecido. (E14) 

Os que retratam nossa realidade nos seus aspectos individuais, 
culturais do processo saúde doença. (E12) 

Problemas que estão focados na realidade médica e estimulem a 
abordagem biopsicossocial. (E40) 

 

Trindade et al.(2005) realizaram um trabalho com estudantes de medicina 

da Escola Superior de Ciências da Saúde do Distrito Federal, que usa o método 

ABP. A partir do relato de caso, procuraram discutir aspectos subjetivos da prática 

médica, numa perspectiva biopsicossocial. Demonstraram a importância de 

atividades que enfoquem esses aspectos, considerando que podem contribuir para 

que o estudante “[...] desenvolva uma atitude comprometida com o sofrimento 

humano - um humanismo médico que se traduz, principalmente, no respeito pelo 

paciente, seja ele conveniado, indigente ou particular” (p.50).  

A ideia de promover a integração dos aspectos da prática médica e dos 

aspectos biopsicossociais do processo saúde-doença, através dos problemas 

apresentados nas sessões tutoriais, pode promover reflexões a partir das discussões 

nos grupos. Reflexões que permitam aos estudantes iniciarem a reconstrução das 

relações da prática profissional e da função social de atender às necessidades de 

saúde em todos os cenários de assistência médica; que ajudam também, na 

conscientização desses estudantes, de que o paciente está integrado na família, na 

sociedade e que, portanto, deve ser avaliado dos pontos de vista orgânico, psíquico 

e social.  

Com certeza esses aspectos estão em concordância com as iniciativas da 

atuação conjugada dos Ministérios da Educação e da Saúde para ampliar a 
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qualidade da atenção à saúde da população brasileira, buscando orientar as 

graduações em saúde para integralidade, abrangendo além dos aspectos da 

produção, habilidades técnicas e atitudes, e o adequado conhecimento do SUS 

(BRASIL, Aprender SUS, 2004). 

 

 

5.2.6 EIXO F – Avaliação na sessão tutorial 

 

 

Nas sessões tutoriais, em que os estudantes estão ativamente envolvidos 

no processo de aprendizagem, a avaliação tem valor cada vez mais considerável  

no processo formativo (SULLIVAN et al.,1999 ). 

Indagados sobre “Como a avaliação dos tutores, interpares e 

autoavaliação influenciaram a tutoria”, foram identificadas nas respostas dos tutores 

12 Unidades de Contexto, 22 Unidades de Registro e 7 Unidades Temáticas. Nas 

respostas dos estudantes para essa mesma pergunta, foram identificados 41 

Unidades de Contexto, 61 Unidades de Registro e 7 Unidades Temáticas.                         

As unidades temáticas dos tutores, facilitadoras da avaliação foram: 

Crescimento pessoal, Caráter formativo, Favorecimento da aprendizagem, 

Interação grupal, e as dificultadoras compreenderam: Inadequação da avaliação 

e Incompetência para avaliar. 

Entre as respostas dos estudantes, as unidades temáticas facilitadoras  

compreenderam: Crescimento pessoal, Caráter formativo, Favorecimento da 

aprendizagem, Interação grupal e Motivação. Como aspectos que dificultam 

surgiram: Inadequação da avaliação, Incompetência para avaliar. 

Uma avaliação da frequência relativa das unidades temáticas e a 

concordância destas entre tutores e estudantes, pode ser visualizada no Quadro 8, 

que foi dividido para melhor análise em: Efeitos facilitadores da avaliação na sessão 

tutorial e Nós críticos da avaliação na sessão tutorial. 
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EFEITOS FACILITADORES DA 
AVALIAÇÃO NA SESSÃO TUTORIAL 

Frequência relativa 
% 

Frequência relativa 
% 

Unidade Temática Tutores Estudantes 
Crescimento pessoal              31,81               34,42 
Caráter formativo              36,36               26,22 
Favorece a aprendizagem                9,09               16,39 
Motivação                    -                  3,27 
Interação grupal                 4,34                  1,6 

NÓS CRÍTICOS DA AVALIAÇÃO 
NA SESSÃO TUTORIAL 

Frequência relativa 
% 

Frequência relativa 
% 

Unidade Temática Tutores Estudantes 
Inadequação da avaliação                 4,54              13,11 
Incompetência para avaliar               13,63                6,54 
Quadro 8 – Unidades temáticas de tutores e estudantes apreendidas Eixo F – A avaliação 
na sessão tutorial, com frequências relativas calculadas a partir do total das Unidades de 
Registro (Tutores =22 e Estudantes = 61) 

 

 

Na análise das respostas que refletiam os efeitos facilitadores da 

avaliação na sessão tutorial, a unidade temática que mais se destacou entre os 

pesquisados partiu da compreensão que a avaliação pode promover o Crescimento 

pessoal: 

Se fosse feita corretamente as pessoas cresceriam muito. (E13) 

A avaliação do tutor ressalta pontos a serem melhorados e estimula 
a buscar esse crescimento, assim como na avaliação interpares, o 
que se reflete na postura deste daí em diante, moldando a busca 
pelo aperfeiçoamento e aprendizagem. Já a autoavaliação é valida 
para aprendizagem e crescimento pessoal desde que o individuo 
possua uma capacidade de autocrítica [...] (E16) 

[...] o momento da avaliação ao final da sessão, quando bem 
direcionado aos aspectos pertinentes de “cada aluno” e “do grupo”, 
[...] pode ser transformador de atitudes nos alunos e no tutor [...] (T2) 

Permite criticar o andamento das sessões, estimular o senso crítico 
individual e coletivo. (T3) 

 

Das Carlo et al. (1998) reconhecem que é esperado dos estudantes 

estarem conscientes de suas próprias forças e fraquezas como maneira de 

melhorarem seus desempenhos. Isso também é ressaltado por Engel (1997, p.17) 

quando diz que “A avaliação deve ser a base para o desenvolvimento profissional e 
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pessoal do estudante no contexto da sua aprendizagem ativa, automotivada e 

baseada em problemas”.  

Levando em consideração o favorecimento do crescimento pessoal, os  

pesquisados ressaltam o Caráter formativo da avaliação, que constituiu outra 

unidade temática. Esse caráter formativo foi apontado em 36,36% das citações dos 

tutores e 26,22% dos estudantes, e se relaciona à identificação dos pontos positivos  

e negativos  do processo, buscando o aprimoramento: 

 

As avaliações deixam mais claros quais pontos ou aspectos do 
acadêmico precisam ser mudados e quais devem ser 
reforçados.(E31) 

Através de opinião diversificadas, é possível entender melhor os 
seus aspectos positivos e aperfeiçoá-los e buscar melhorar os pontos 
negativos pelos colegas e tutor. (E34) 

 São necessários para que se possam ter uma análise do que não 
ficou bom. (T10) 

 Quando a avaliação ressalta fatores positivos e negativos contribui 
para a reflexão do estudante e do tutor e para o aprimoramento da 
pratica. (T11) 

 

Os estudantes precisam ter oportunidades para refletir sobre o seu 

aprendizado (o que e como tem aprendido) e sobre a sua contribuição para o 

trabalho em grupo (ENGEL, 1997). Para Hmelo-Silver (2004), durante as discussões 

nos grupos tutoriais, os estudantes têm várias oportunidades para refletirem e 

podem ser críticos sobre eles mesmos e sobre os colegas. 

Endossando essa linha de raciocínio, Seiffert (2001) afirma que “A auto-

reflexão [...] leva o aluno a novas descobertas sobre si mesmo, como sujeito 

interativo do processo de ensino-aprendizagem, e o professor a perceber os rumos e 

impactos de sua atuação”. 

No entendimento dos estudantes e dos tutores, as avaliações na tutoria 

Favorecem o processo de aprendizagem. Nesse sentido os pesquisados se 

expressam com as seguintes afirmativas : 
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Ao se fazer uma avaliação justa, com criticas construtivas e 
sugestões adequadas, o processo de aprendizagem foi favorecido. 
(E15) 

Quando as pessoas envolvidas na avaliação estão dispostas a 
proporcionar crescimento, sempre será favorável a aprendizagem. 
(E28) 

A avaliação interpares, nos momentos em que foi sincera e justa, 
sem duvida contribuiu para a aprendizagem. O mesmo vale para 
autoavaliação. A avaliação dos tutores foi a que mais promoveu 
melhorias no processo de aprendizagem [...]. (E3) 

O momento da avaliação ao final da sessão... facilita o aprender a 
aprender e portanto, contribuindo para o processo de aprendizagem. 
(T2) 

 

Dolmans et al. (2001) acreditam que as avaliações do tutor, autoavaliação 

e avaliação interpares podem ser usadas como ferramentas para a aprendizagem, 

deixando com o estudante a responsabilidade de sua própria aprendizagem. 

Consciente de que é um aprendiz autoregulado, ou seja, tem a visão da 

aprendizagem como algo que eles mesmos constroem, a autoavaliação é uma 

habilidade que esses estudantes necessitam para julgarem o que eles sabem e o 

que não sabem (LANGENDYK, 2006).  

Discorrendo sobre o mesmo assunto, Das Carlo et al.(1998) afirmam que 

a aquisição de habilidades em autoavaliação é um pré-requisito para aprendizagem 

contínua de todo médico. 

As ideias dos participantes desta pesquisa, sobre a relação da avaliação 

na tutoria com a aprendizagem significativa e com a autoaprendizagem, podem ser 

observadas pelas respostas registradas nos gráficos abaixo. 

Na assertiva sobre a contribuição da avaliação para uma aprendizagem 

significativa, o grau de concordância e de discordância entre os pesquisados foi bem 

equilibrado (Gráfico 24). 
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 Gráfico 24 - A avaliação contribuiu para uma aprendizagem significativa. 
  

 

Já na assertiva Avaliação contribuiu para a autoaprendizagem teve 

respostas bem dispersas, não havendo, portanto homogeneidade na óptica dos 

estudantes nem dos tutores quanto a esse aspecto (Gráfico 25), o que pode sugerir 

distorção dos reais objetivos da avaliação. 
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  Gráfico 25 - A avaliação contribuiu para a autoaprendizagem. 
 
 

 

De acordo com Hmelo-Silver (2004), a reflexão dentro do processo tutorial 

possibilita o estudante relacionar o seu novo conhecimento com o prévio, identificar 

as lacunas desse seu conhecimento, resumir conscientemente o que aprendeu e 

entender como sua aprendizagem e estratégias de resolução de problemas pode ser 

reaplicada. Ao entender como está adquirindo o conhecimento, ele está facilitando a 

sua  aprendizagem, tornado-a mais significativa e duradoura. 

Por um outro patamar de observações,  a avaliação se destacou entre os 

estudantes como promotora da Motivação dentro do processo tutorial: 

 

Através de condicionamento positivo, pois quando os estudantes têm 
um bom estudo e é reconhecido por isso, sua motivação aumenta 
para as sessões seguintes. (E32) 

Esses métodos de avaliação [...] faz com que cobremos de nos 
mesmos estimulando-nos a estudar mais, buscar mais informações 
[...]. (E24) 

A avaliação permite motivar este aluno a melhorar. (T3) 
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Quanto a isso, De Grave et al.(2002) atestam que o sistema de avaliação 

pode ter influência sobre a motivação dos alunos, que por sua vez influencia o 

funcionamento do grupo tutorial. 

Alguns estudantes e tutores entendem que a avaliação interfere na tutoria 

promovendo Interação: 

 

Já a avaliação interpares é a que mais ajuda no processo de 
aprendizagem, pois [...]. e o aproxima do colega.(E17) 

Permite tentar estabelecer uma melhor interação com o grupo. (T3) 

Já a avaliação interpares [...] .o aproxima do colega. (E17) 

 

Nesse sentido, Dolmans et al. (2001) concordam que baseado na auto-

reflexão, os estudantes pensam em melhorarem os seus papeis como membros do 

grupo. 

Ao voltar o olhar para a interação devemos entender que, durante a sua 

futura prática profissional, o médico em algum momento precisará trabalhar em 

equipe, mostrando-se inclusive maduro para receber e fazer críticas. A noção de 

que a avaliação contribuiu para um trabalho em equipe eficaz, fica evidenciada no 

Gráfico 26. Uma proporção de 50% dos estudantes e 39% dos tutores concorda 

com essa assertiva. 
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 Gráfico 26 - A avaliação contribuiu para um trabalho em equipe eficaz. 

  

 

Holen (2000) descreve que as trocas interpessoais durante as avaliações 

dentro do grupo fornecem importante treinamento social para vida profissional, na 

qual os médicos são frequentemente avaliados em silêncio pelos seus pacientes, 

mas algumas vezes abertamente pelos colegas. O autor acha vital os estudantes 

aprenderem a lidar com a avaliação como ela vem e filtrar o que é mais vantajoso

 No processo de análise das respostas dos participantes da pesquisa, 

apreendemos ainda o que consideramos Nós críticos da avaliação na sessão 

tutorial, em que se destacaram  duas outras unidades temáticas : Inadequação da 

avaliação e  Incompetência para avaliar. 

A preocupação com a Inadequação da avaliação influenciando a tutoria 

constituiu a unidade temática que mais se destacou como nó crítico: 

 

A avaliação, a meu ver, deve ser feito em termos mais objetivos. 
(E26) 

Os tutores, com raras exceções fazem uma avaliação condizente 
com a tutoria. Não falam inicialmente o que você precisa ou não 
melhorar. (E 35) 

Já as avaliações interpares e a autoavaliação não apresentam um 
papel muito evidente no processo, por inadequação. (E2) 
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Quando a avaliação é inespecífica (ex: “Foi bem” ou “Foi mal”) pouco 
contribui para o aprendizado. (T4) 

 

Para De Grave (2002), se o processo de avaliação não for congruente 

com o processo de aprendizagem dentro das tutorias, pode ter efeitos negativos 

sobre a aprendizagem. 

Também foi apontado por um tutor que: 

 

Muitos estudantes sem conhecer técnicas conseguem ser aprovados 
graças a ajuda das autoavaliações e de interpares. Precisamos rever 
esta avaliação. (T8) 

 

Concordamos que a autoavaliação e a avaliação interpares favorecem o 

crescimento dos estudantes nos aspectos já ressaltados na literatura, no entanto, 

conforme declarado pelo tutor, ao verem a chance de melhorarem a pontuação da 

nota final, os estudantes se pontuam e a seus pares, com o valor máximo. Essa 

estratégia configura também como uma conduta adaptativa do estudante diante de 

uma avaliação que pode facilitar a sua progressão no curso. 

Machado et al. (2008) num estudo comparativo da avaliação do 

desempenho dos estudantes nas tutorias realizada pelos tutores, autoavaliação e 

avaliação interpares, constataram uma  discordância entre a nota dada pelos tutores 

e as dos estudantes. Os autores acham que as notas da autoavaliação e interpares 

são confiáveis, mas diante dessa diferença, sugerem que seja reconsiderado o uso 

destas avaliações como somativa e parte da nota final das tutorias.  

Já segundo os participantes da pesquisa, a inadequação da avaliação nas 

tutorias passa  também pela falta  de autenticidade : 

 

Se fossem feitas (a avaliação) corretamente, as pessoas cresceriam 
muito, mas eu não sei porque existe esta falsidade. Ai  eu acho que 
não é  efetivo desta forma. (E13) 

A avaliação interpares e a autoavaliação não são fidedignas, portanto 
não interferem nos processo de aprendizagem, apenas gastam 
tempo.(E10) 
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Já a avaliação interpares  e autoavaliação não têm a mesma 
relevância, já que nem sempre são autênticas.(E14) 

 Não somos honestos nas avaliações interpares e autoavaliação (só 
é uma forma de aumentar sua nota final. (E35) 

A avaliação interpares dificilmente é feita com honestidade, há 
sempre a proteção do colega. A autoavaliação vai de acordo com 
cada estudante, podendo variar de verdadeira a ser completamente 
falsa. A avaliação do tutor foi sincera, destacando pontos positivos e 
negativos de cada estudante desde o inicio do modulo. (T7) 

 

Questionados quanto à autenticidade da avaliação interpares nas sessões 

tutorias do curso, 46 % dos estudantes e 65% tutores discordam que essa existe 

(Gráfico 27). Uma proporção de 34% dos estudantes  e 17% dos tutores já pensam o 

contrário. 
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 Gráfico 27 - Existiu autenticidade na avaliação interpares. 
 
 
  

Para 42% dos estudantes e 75% dos tutores não existe a autenticidade 

também na autoavaliação (Gráfico 28). 

 



141 
 

 

25%

50%

17%

8%

0%

15%

27%

15%

39%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Discordo

Totalmente

Discordo mais

que concordo

Não concordo,

nem discordo/

Não sei opinar

Concordo mais

que discordo

Concordo

Totalmente

Número 

Respondentes

Tutores

Estudantes

 
  Gráfico 28 - Existiu autenticidade na autoavaliação.  
   

 

Esse ponto negativo nas tutorias do curso da UNIMONTES pode 

repercutir na formação dos estudantes, que ao desconsiderarem a honestidade 

como um dos determinantes das interações construtivas pode ter dificuldades nos 

relacionamentos profissionais futuros.  

Discorrendo ainda sobre a inadequação da avaliação realizada nas 

tutorias, um estudante destacou o caráter punitivo das avaliações citando:  

 

Pode ajudar em tentar nortear a aprendizagem, mas ainda tem 
caráter punitivo algumas vezes. (E37) 

 

Pensamento evidenciado também no Gráfico 29, que mostra que para 

alguns estudantes a avaliação não é vista como formativa, opondo-se às respostas 

dos professores que homogeneamente concordam no caráter formativo do processo. 
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 Gráfico 29 - A avaliação nas tutorias foi de caráter formativo e não punitivo. 
  

 

Conforme Dolmans et al. (2005) para melhorar o funcionamento do grupo 

e favorecer a aprendizagem colaborativa, os tutores devem avaliar esses grupos. 

Assim, a aprendizagem e a avaliação devem estar mais bem integradas, o que 

implica que os instrumentos de avaliação necessitam ser consistentes com os 

princípios de aprendizagem em que se baseia atualmente o método ABP. Dolmans 

et al. (2001) afirmam que a avaliação formativa do desempenho dos estudantes nas 

discussões tutoriais é mais útil que a somativa, pois não é ameaçadora aos 

estudantes e contribuem para levá-los à melhora no comportamento.  

Para Perrenoud (1999), a avaliação formativa de um modo geral é 

conflitante, dando ao professor o direito de decidir o destino escolar do estudante, 

mas a esse, motivos para conservar suas estratégias e “mobilizar sua energia para 

iludir” (p.151). Segundo aquele estudioso, a avaliação formativa exige uma mudança 

cultural baseada na confiança entre professor e estudante, para ajudar ”o aluno a 

aprender e o professor a ensinar” (p.145). A falta de autenticidade e a percepção, 

mesmo que esporádica, de uma avaliação punitiva nas tutorias, apontam para a 

necessidade de um processo de transformação nos conceitos de avaliação dos 

envolvidos na formação, inclusive entre os estudantes. 

A Incompetência dos estudantes ou tutores para realizar as avaliações 

constituiu mais uma unidade temática dentre os nós críticos apontados na pesquisa, 
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sendo referida como falta de preparo dos tutores e estudantes para fazer avaliação, 

imaturidade para avaliar e dificuldade para aceitar críticas: 

 

Somente alguns tutores conseguem avaliar o aluno sem 
depreciação, com orientação positiva. (E38). 

Acredito que a única avaliação que de fato favorece o processo de 
aprendizagem é a do tutor, pois as avaliações interpares geralmente 
não são feitas de maneira honesta, pois os estudantes normalmente 
não recebem bem as criticas, talvez porque não treinamos uma 
avaliação concreta e construtiva. Fato é que muitas vezes ate 
mesmo os tutores encaram as criticas como algo pessoal, o que é 
realmente lastimável, pois esses deveriam ser aqueles que 
estimulam uma avaliação verdadeira. (E23) 

Vejo a avaliação interpares com preocupação, onde os alunos 
“tentam” contribuir com os colegas e outros “vir a forra” de outras 
situações. Este fato ocorre, a meu ver, pela imaturidade dos alunos. 
(T2) 

Avaliações Interpares/autoavaliação: retrata a dificuldade em lidar 
com críticas. (T5) 

Não sei, especialmente interpares/autoavaliação. Na minha opinião, 
elas precisam acabar, não contribuem para o processo de 
aprendizagem. Refletem no máximo, imaturidade.(T2) 

 

Nesse sentido, Domingues et al. (2007) afirmam que docentes e discentes 

não estão preparados para transição entre avaliação centrada no professor e a 

centrada no estudante.  

Para esses autores, 

 

[...] é preciso compreender a relutância dos alunos em avaliarem 
seus pares e a si mesmos e desenvolver programas que preparem 
alunos e professores para realizarem avaliações de forma 
consciente e construtiva, criando paralelamente um ambiente 
propicio e seguro de avaliação. [...] Cabe, então, às escolas médicas 
se mobilizarem e criarem condições adequadas para que os 
estudantes e docentes consigam criam uma nova cultura de 
avaliação, como instrumento de aprendizado e crescimento 
profissional (p.174). 
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Considerando a importância da avaliação, Parikh, et al. (2001) em um 

estudo sobre o feedback do estudante em cinco escolas de medicina canadenses 

que usam o método ABP, concluíram que em todas essas escolas os estudantes 

dão muito valor à avaliação interpares e do grupo, mas ressaltam que  pode ser 

obstáculo ao uso dessas modalidades de avaliação o fato de os estudantes não 

estarem conscientes de sua utilidade ou não terem sido capacitados para avaliar 

efetivamente. 

 

 

5.3 Atributos dos tutores e dos estudantes 

 

 

Os modelos educacionais tradicionais já vêm sendo substituídos por 

métodos inovadores, e com isso os sujeitos envolvidos no processo ensino-

aprendizagem, têm os seus papeis alterados. O estudante passa a assumir uma 

postura ativa, sendo responsável pela sua aprendizagem. O professor passa a 

assumir uma posição de facilitador, funcionando como elo entre as várias disciplinas, 

mantendo a integração do saber e da interdisciplinaridade, e não mais como fonte 

única do conhecimento (LIMA et al., 2010). 

São várias as condições subjetivas que envolvem as práticas 

pedagógicas evolvidas no método ABP, principalmente nas tutorias. Os tutores e os 

estudantes, como principais atores dessas práticas, detêm qualidades que podem 

facilitar ou dificultar o processo ensino-aprendizagem. Sendo assim, um dos 

objetivos deste trabalho foi identificar sob a óptica dos próprios tutores e dos 

estudantes, atributos de cada um dos envolvidos, que podem interferir no 

desenvolvimento das sessões tutoriais. 

Convidados a mencionar os Atributos do tutor que facilitam e dificultam 

a sessão tutorial, cada participante citou em média três atributos que facilitam e três 

que dificultam. Após a análise, esses atributos foram agrupados em três dimensões 

adaptadas da caracterização proposta por Ruiz Moreno et al.( 2000) e Wuillaume e 

Batista (2000) definindo : Dimensão Atitudinal, Dimensão Cognitiva, Dimensão 

Didático-pedagógica. 
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A frequência relativa dessas dimensões, calculadas a partir do número 

total de citações de cada grupo de pesquisados, e a concordância destas entre os 

tutores e estudantes, pode ser visualizada nos Quadros 9 e 10. 

 

 

Dimensões 
Freqüência relativa 

% 
 Tutor Estudante 

Atitudinal 
Atencioso, participativo, interessado, paciente, acessível / 
disponível, educado, objetivo, sincero, responsável, 
compreensivo, disciplinado, humilde, amável, maduro, 
respeitoso, ético, com espírito crítico, justo, capaz de aceitar 
críticas. 

48,35 46,87 

Didático-pedagógicas: 
Comprometido com aprendizagem e discussão, motivador, 
estudioso, interage com o grupo, avalia adequadamente, sana 
duvidas, faz inferências adequadas, estimula o raciocínio, 
questiona o grupo, abre bem o problema, norteia a discussão, 
integra  tema com a prática, estimular o resgate dos 
conhecimentos prévios e   conhecer o método. 

28,68 34,37 

Cognitivas/Técnico-científica: 
Ter experiência profissional, ser especialista, conhecer o tema.  22,95 18,75 

Quadro 9 : Dimensões dos Atributos do tutor que facilitam a sessão tutorial, com a 
frequência relativa calculadas a partir do total de atributos citados pelos tutores e 
estudantes. (Tutores =32 e Estudantes =122). 
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Dimensões 
Frequência relativa 

% 
 Tutor Estudante 

Atitudinal: 
Desinteressado, passivo, ansioso, exigente, autoritário, 
desmotivado, arrogante, impaciente, prolixo, indisponível, 
insensível, desatento, severo, desrespeitoso, mal educado, 
dificuldade de receber crítica 
 
 

48,26 58,33 

Didático pedagógicas: 
Descomprometido (com a aprendizagem, horário, a 
freqüência), faz inferências inadequadas ou freqüentes, não 
interage com o grupo, inibe o estudante, enfatiza pouco a 
abertura do problema, critica excessivamente, não orienta o 
grupo, não motiva o grupo, não avalia ou avalia 
inadequadamente, humilha o grupo, prolongar a sessão, não 
responde aos questionamentos, não domina a técnica, não 
estimula o raciocínio, não sabe ouvir. 
 

27,58 29,1 

Cognitivas/Técnico-científica: 
Desinformado, tutor não especialista 
 

24,1 12,5 

Quadro 10: Dimensões dos Atributos do tutor que dificultam a sessão tutorial, com a 
frequência relativa calculada a partir do total de atributos citados pelos tutores e estudantes. 
(Tutores = 29 e Estudantes = 120) 
 
 

Os atributos do tutor que mais se destacaram nas citações dos tutores e estudantes 

pesquisados relacionam-se com aspectos da dimensão Atitudinal. Os atributos que 

facilitam apareceram em 48,35% das citações dos tutores e 46,87% das citações 

dos estudantes, destacando-se o fato do tutor ser atencioso, participativo, 

interessado, paciente, acessível/disponível, educado, objetivo, sincero, responsável, 

compreensivo, disciplinado, humilde, amável, maduro, respeitoso, ético, com espírito 

crítico, justo, capaz de aceitar críticas. Os atributos do tutor descritos como 

dificultadores da tutoria nessa dimensão, representaram em 48,26% das citações 

dos tutores e em 58,33% das citações dos estudantes, sendo apontados o tutor 

desinteressado, passivo, ansioso, exigente, autoritário, desmotivado, arrogante, 

impaciente, prolixo, indisponível, insensível, desatento, severo, desrespeitoso, mal 

educado, dificuldade de receber crítica. 
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A segunda dimensão mais apontada pelos participantes da pesquisa 

foram os aspectos relacionados à dimensão Didático-pedagógica, representando 

28,68% das citações dos tutores e 34,37% das citações dos estudantes. Os 

pesquisados apontam que o tutor facilita a sessão tutorial quando é comprometido 

com aprendizagem do grupo, mostra-se estudioso, quando estimula resgate dos 

conhecimentos prévios dos estudantes, estimula o raciocínio, questiona o grupo, 

abre bem o problema, sana dúvidas, avalia adequadamente e  conhece o método 

ABP. 

No sentido de caracterizar o papel do tutor na dimensão didático-

pedagógica foram propostas questões fechadas aos participantes. Do ponto de vista 

dos pesquisados (tutores e estudantes), o tutor facilitou o resgate do conhecimento 

prévio nas tutorias do curso médico da UNIMONTES (Gráfico 30). 
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 Gráfico 30 - O tutor facilitou o resgate dos conhecimentos prévios. 
 

 

 Todo o processo tutorial precisa ser conduzido pelo tutor. Tomaz 

(2001), ao descrever as funções do tutor dentro do grupo tutorial, aponta que 

esse deve procurar garantir a aprendizagem, a cooperação mútua, e às vezes 

até responder perguntas quando realmente necessário.  
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Como descreve Docky (2006), é papel do tutor criar ambiente  para 

facilitação do resgate dos conhecimentos prévios dos estudantes, assim como 

estimulá-los a usar seu conhecimento ou experiências prévias, tentando transferir 

esses para  a nova situação, ampliando a rede de conceitos. 

No estudo feito por Kaufmam e Holmes (1996), os estudantes apontaram 

que os pontos fortes dos tutores estavam em sua habilidade de facilitar o grupo 

(intervenções apropriadas, boas perguntas, encorajando a participação, ajudando o 

grupo no caminho); na sua personalidade (amigável, de fácil aproximação, relaxado 

e com bom senso de humor); e com relação ao seu conhecimento clínico apontando 

a relevância dos fatos. 

Steinert (2004) identificou nos dados de sua pesquisa sobre a percepção 

de estudantes do ensino em pequenos grupos, que as características dos tutores 

incluíam atributos pessoais e habilidades de facilitação, tais como de promover o 

raciocínio crítico e a resolução do problema. Mostraram ainda que o tutor de um 

grupo efetivo não dá aulas, usa bem o caso, entende os objetivos do ensino em 

pequenos grupos, lembram de resumir a discussão e aqueles que expandem a 

situação do problema para outra situação clínica. Como mensagem para os tutores, 

os estudantes fizeram comentários pedindo aos tutores para relaxarem, serem 

entusiasmados e lembrarem que os estudantes vieram de diferentes experiências 

prévias. 

Ravens et al. (2002), ao investigarem o que é uma boa tutoria sob o ponto 

de vista dos estudantes, concluíram que no que diz respeito aos tutores esses 

devem permitir tempo suficiente para discussão, aceitar os estudantes como 

parceiros, conter as interferências  e ter especialidade. 

Ser motivador e capaz de interagir com o grupo, fazer inferências 

adequadas, nortear a discussão, integrar o tema com a prática, também foram 

atributos apontados pelos tutores e estudantes como facilitadores da tutoria. 

De Grave et al. (2006), afirmam que os estudantes percebem a motivação 

como muito importante para o funcionamento das tutorias e mais ainda o papel do 

tutor para promover  essa motivação. 

A interação pode variar de grupo para grupo, mas nas sessões tutoriais o 

tutor deve ser um promotor dessa interação para facilitar a aprendizagem. No 

Gráfico 31 podemos observar que para maioria dos tutores, a interação ocorre por 
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estímulo do tutor. Já entre os estudantes, a resposta para essa assertiva ficou bem 

dividida entre os que concordam, discordam ou são indiferentes. 
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 Gráfico 31 - O tutor estimulou a interação entre os estudantes. 
  

 

De acordo com Dolmans et al. (2005), o papel do tutor é sustentar a 

aprendizagem do estudante estimulando a elaboração, integração do conhecimento 

e interação entre os estudantes por meio de questionamentos, pedindo por 

esclarecimento e aplicação do conhecimento. 

Segundo Hmelo-Silver (2004) pode-se supor que quando o tutor apoia o 

processo de aprendizagem e de colaboração, os estudantes são mais capazes de 

construir um conhecimento mais flexível. 

Dochy et al. (op.cit.) concordam que o tutor deve monitorar e avaliar até 

onde cada membro do grupo colabora e tentar criar condições que melhorem a 

interação,  para que cada um desses membros possa participar otimamente. 

Holen (2000), também defende que o sucesso de um grupo depende 

amplamente de um trabalho consciente e sistemático dos membros  e seu facilitador. 

Nessa perspectiva, os tutores participantes desta pesquisa concordam em 

quase totalidade (92%) que modulam a discussão nas tutorias do curso. Das 
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respostas dos estudantes 59% concordam, 22% não compartilham desta idéia e 

20% se mostraram indiferentes (Gráfico 32).  
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  Gráfico 32 - O tutor modulou a discussão do problema. 
   

 

De acordo com Caprara (2001, p.153):  

 

 [...] aprendizagem guiada, deve ser garantida, não somente pelo 
texto do problema, como também pelo facilitador que deve conduzir o 
grupo na identificação dos objetivos, evitando tanto situações de 
desvio de discussão (side-tracking) quanto uma aprendizagem 
rigidamente pré-determinada. 

 

Foram apreendidos também dados sobre a participação do tutor na 

facilitação de um objetivo importante do método ABP, o desenvolvimento da 

autoaprendizagem. 

Tutores e estudantes concordam com a assertiva que O tutor facilitou a 

aprendizagem autodirigida, embora seja observada uma disparidade nas respostas 

(Gráfico 33). 
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 Gráfico 33- O tutor  facilitou a aprendizagem  autodirigida. 
 
 
 

Van Berkel e Dolmams (2006) descrevem que um dos papeis do tutor  

inclui estimular a aprendizagem autodirecionada, encorajando os estudantes a gerar 

objetivos de aprendizagem bem definidos e a usar uma variedade de recursos em 

suas pesquisas por informações.  

Segundo Tomaz (2001, p.162-163), “uma das funções fundamentais do 

facilitador no PBL é estimular o pensamento crítico e o autoaprendizado entre os 

estudantes pela orientação em nível de metaconhecimento ou metacognição”. Assim 

os estudantes devem ser encorajados a desenvolver seus próprios objetivos e 

estilos de aprendizagem, assim como capacidade de avaliar seus progressos quanto 

ao alcance dos objetivos propostos pelo curso (KOMATSU, 1999). 

Moust et al. (2005) concordam que o tutor pode não facilitar a 

aprendizagem autodirigida quando tendem a dar aos estudantes referências 

específicas aos problemas. Com isso leva uma situação na qual quase todos os 

membros do grupo estudam na mesma literatura, levando a um efeito negativo na 

fase de síntese e integração da informação, e reduzem as habilidades dos 

estudantes de se tornarem aprendizes independentes.  

A discordância de 17% dos tutores e 19% dos estudantes pode indicar 

dificuldades e necessidade de aprimoramento do tutor para estimular a 

aprendizagem autodirigida e autonomia dos estudantes. 
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Entre os atributos do tutor que dificultam a tutoria, nessa dimensão 

(Didático-pedagógica), destacaram-se a falta de compromisso (com a aprendizagem, 

horário, a frequência), o tutor que inibe o estudante, enfatiza pouco a abertura do 

problema, critica excessivamente, não orienta o grupo, não motiva o grupo, não 

avalia, humilha os estudantes, prolonga a sessão, não responde aos 

questionamentos, não domina a técnica, não estimula o raciocínio, não saber ouvir. 

O tutor que realiza inferências freqüentes e ou inadequadas foi também 

apontado pelos participantes da pesquisa, como aspecto que dificulta a tutoria.  

Kaufmam e Holmes (op.cit.) apontaram nos seus estudos com estudantes 

que dentre as fraquezas do tutor, realçam a intervenção excessiva, interrupção 

frequente dos estudantes para dar explicações, deixar os estudantes divagarem 

demais, se esquivar, não ter senso de humor, ser tenso, ser cínico ou desrespeitoso 

com os estudantes. 

No estudo de Caplow et al. (1997), os estudantes indicaram que o tutor 

tem um papel essencial na sua aprendizagem, podendo ajudar a desenvolver 

habilidades de raciocínio modelando esta habilidade a sua própria abordagem de um 

caso e sendo direto ao guiar os passos nesse processo. Por outro lado Dolmans et 

al. (2005) concordam que tutores diretivos demais ou excessivamente passivos 

podem bloquear o processo de aprendizagem e destacam o estudo de  Hendry e 

col. (2003), que mostrou que tutores muito diretivos provocam tensão e conflito nos 

grupos, desmotivando os estudantes  e prejudicando a aprendizagem. 

Dochy et al. (2005) encontraram em seus estudos, que os estudantes 

tendem a ter preferência por tutores mais diretivos porque acreditam que estes 

tutores dão a eles mais certeza da matéria a ser estudada para os testes. Esses 

autores concluem que por causa do papel mais facilitador e menos diretivo, os 

estudantes pesquisados percebem os tutores como contribuindo menos para 

aprendizagem.    

Os tutores e estudantes indicaram ainda que o tutor pode dificultar a 

tutoria quando não interage com o grupo. Nesse sentido, Van Berkel e Dolmans 

(2006) descreveram que entre outras atitudes que englobam o papel do tutor está 

em demonstrar relacionamento interpessoal que reflita uma motivação ao cumprir o 

seu papel e consciência sobre suas próprias forças e fraquezas como tutor. 

Walton e Matthews (1989) afirmam que a maior dificuldade encontrada 

pelas escolas ao implementarem o método ABP é a variação na qualidade dos 
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professores. Os atributos relacionados ao domínio didático-pedagógico, destacados 

pelos participantes dessa pesquisa estão diretamente ligados a capacidade desses 

tutores de conduzir o processo tutorial. Acreditamos que os tutores dificultam a 

tutoria por falta de capacitação ou treinamento na metodologia ativa e ou pelos 

vícios da sua formação e vivência no método tradicional. Assim, programas que 

visam desenvolvimento docente para capacitar tutores são imperativos. 

A terceira dimensão apontada na pesquisa, classificada como 

facilitadores, está relacionada aos aspectos Cognitivo/técnico-científicos do tutor, 

representando 22,95% das citações dos tutores e 18,75% dos estudantes. Foi 

ressaltada a necessidade de ter experiência profissional e ser especialista. Os 

atributos dessa dimensão considerados como dificultadores do processo tutorial  

compuseram 24,1% das citações dos tutores e 12,5% das citações dos estudantes. 

Foi apontado como atributos o fato do tutor ser desinformado e  não ser especialista. 

O tutor ser especialista ou não, é ainda um tema muito controverso na 

literatura, com achados contraditórios (DOLMANS et al., 2002). Esses autores ao 

revisarem pesquisas sobre o tutor no método ABP, apontam de acordo com os 

achados, que os tutores especialistas usam seu conhecimento de expert para dirigir 

a discussão, levando os estudantes a gerarem maior número de questões de 

aprendizagem, gastarem mais tempo no estudo individual. Já os tutores não 

especialistas tendem a usar seu conhecimento no processo de facilitação para 

dirigirem a discussão, fazendo grupo funcionar melhor. Concluem que esta questão 

é um pouco mais complexa, devendo ser levado em consideração as circunstâncias 

contextuais de cada pesquisa para considerar os fatos, já que o desempenho dos 

tutores depende de outras variáveis (por exemplo, a estrutura do currículo e 

qualidade dos casos usados). 

A escassa referência a atributos dos tutores relacionados a aspectos 

éticos-políticos, que poderiam facilitar ou dificultar a tutoria, pode estar evidenciando 

a necessidade de um aprofundamento nessas questões dentro do processo tutorial, 

especialmente as referidas à formação cidadã estabelecida hoje nas DCN´s. Para 

Venturelli e Fiorini (2001), a humanização da prática profissional requer uma forte 

formação ética e de respeito aos direitos humanos, sendo fundamental que os 

programas educacionais favoreçam esta formação. As tutorias, portanto, podem 

servir de cenários para promover as interações da ética e o trabalho profissional, 

considerando o atual contexto de políticas públicas no Brasil. Os tutores podem 
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atuar como modelos de atitude, posturas e comportamento dentro e fora das 

tutorias, propagando valores morais apropriados, comprometendo-se desde já com o 

processo de formação dos estudantes. 

 Wuillaume e Batista (2000) buscando analisar o perfil e os atributos de 

preceptores de residência em pediatria, considerados importantes para o exercício 

da profissão, destacaram a importância da responsabilidade profissional, a 

capacidade de organização, a capacidade de avaliar, o relacionamento humano, o 

domínio do conteúdo e capacidade didática, os aspectos éticos e humanísticos, e a 

capacidade para educação permanente. 

A discussão dos atributos envolvidos na atividade de um tutor no método 

ABP apontados pelos participantes desta pesquisa, pode ser reforçada ainda ao se 

fazer uma analogia às novas competências profissionais para ensinar, descritas por 

Perrenoud (2000), julgadas como “[...] prioritárias, por serem coerentes com o novo 

papel dos professores, com a evolução da formação contínua, com as reformas da 

formação inicial, com as ambições das políticas educativas” (p.14). Essas 

competências revelam a importância do papel do professor na formação do 

estudante principalmente quando refere a organizar e dirigir situações de 

aprendizagem, administrar a progressão das aprendizagens, conceber e fazer 

evoluir os dispositivos de diferenciação (lidar com a heterogeneidade de uma turma), 

envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho, trabalhar em equipe, 

participar da administração da escola, utilizar novas tecnologias (explorar as 

potencialidades didáticas dos programas), enfrentar os deveres e os dilemas éticos 

da profissão. O autor define ainda a competência para administrar sua própria 

formação contínua, que conserva e atualizam todas as outras.  

Ao serem solicitados a mencionar Atributos dos estudantes que 

facilitam e dificultam a sessão tutorial, cada participante citou em média três 

atributos que facilitam e três que dificultam. Após a análise, esses atributos foram 

agrupados em três dimensões: Atitudinal, Habilidades e atitudes em relação à sua 

formação (postura do estudante como sujeito ativo de sua aprendizagem e 

formação), Cognitiva (técnico-científica). 

A frequência relativa destas dimensões, calculadas a partir do número 

total de citações de cada grupo de pesquisados, e a concordância dessas entre os 

tutores e estudantes, pode ser visualizada nos Quadros 11 e 12. 
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Dimensões 
Freqüência relativa 

% 
 Tutor Estudante 

Atitudinal: 
Estudioso, interessado, humilde, solidário, dedicado, maduro, 
objetivo, paciente, atencioso, responsável, participativo, 
motivado,tranqüilo,organizado, dinâmico, seguro, questionador, 
ter formação ética e moral,ser respeitoso,bem educado, ser 
capaz de receber críticas. 
 

58,82 64,16 

Habilidades e Atitudes em relação à Formação 
Colaborador, interagir bem com o grupo, ser assíduo, 
comprometido, capacidade de fazer análise crítica das 
fontes,capacidade de integrar conteúdos, capacidade de 
raciocínio,  capacidade de síntese, habilidade para 
comunicação, saber ouvir,saber  trabalhar em grupo, auto-
controle. 
 

35,29 33,33 

Cognitvas: 
Ter conhecimentos prévios, conhecer o método ABP. 
 

5,88 2,5 

Quadro 11: Dimensões dos Atributos dos estudantes que facilitam sessão tutorial, com a 
frequência relativa calculada a partir do total de atributos citados pelos tutores e estudantes. 
(Tutores = 34 e Estudantes = 120) 
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Dimensões Frequência relativa  % 
 Tutor Estudante 

Características pessoais: 
Desinteressado, tímido, arrogante, impaciente, 
prolixo, ansioso, passivo, mal educado, preguiçoso, 
inflexível, repetitivo, competitivo, imaturo, 
irresponsável, introvertido, desorganizado, 
desmotivado, desrespeitoso, monopolizador, 
manipulador, individualista, incapacidade de receber 
críticas. 
 

53,12 69,01 

Habilidades e Atitudes com relação à 
formação 
Pouca dedicação ao estudo, interagir mal com o 
grupo, desvirtuar o assunto, interromper a 
discussão, não saber ouvir, discutir sem 
fundamentação, buscar destaque, fazer 
autoavaliação ineficaz, ter pouca autonomia para 
procura de fontes bibliográficas, ter dificuldade de 
comunicação, ser descomprometido, decorar o 
tema, ter pouca abstração e dificuldade de síntese. 
 

 
28,12 

 
30,9 

Cognitva: 
Desinformado, desconhecer o método. 
 

18,75 - 

Quadro 12: Dimensões dos Atributos dos estudantes que dificultam a sessão tutorial, com a 
frequência relativa calculada a partir do total de atributos citados pelos tutores e estudantes.  
(Tutores = 32 e Estudantes =113) 

 

 

Atributos agrupados na dimensão Atitudinal foram os mais valorizados pelos 

participantes da pesquisa, e representou a maioria das citações( 59% das citações 

dos tutores e 64% das citações dos estudantes), tanto com relação aos aspectos 

que facilitam, quanto aos que dificultam. Foi enfatizado pelos tutores e estudantes 

que ser estudioso, interessado, humilde, solidário, dedicado, educado, maduro, 

objetivo, paciente, atencioso, responsável, tranquilo, organizado, dinâmico, seguro, 

questionador, ter formação ética e moral, ser respeitoso, bem educado, ser capaz de 

receber críticas, facilita o processo tutorial. Em contrapartida, ser desinteressado, 

descomprometido, tímido, arrogante, impaciente, prolixo, ansioso, passivo, mal 

educado, preguiçoso, inflexível, repetitivo, competitivo, imaturo, irresponsável, 

introvertido, desorganizado, desmotivado, desrespeitoso, monopolizador, 

manipulador, individualista, incapacidade de receber críticas, dificulta o processo 

tutorial. 
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A segunda dimensão mais apontada pelos participantes da pesquisa 

foram os aspectos relacionados à dimensão Habilidades e atitudes com relação à 

formação, representando 30 a 35% das citações dos tutores e dos estudantes, para 

os atributos que facilitam e dificultam a sessão tutorial. 

Os pesquisados valorizam como habilidades e atitudes dos estudantes 

que podem facilitar a sessão tutorial ser colaborador, participativo, ter boa interação 

com o grupo, ter habilidade para comunicação, saber ouvir, e ser assíduo. Ao 

contrário, dentre os atributos dessa dimensão que dificultam enfatizaram o fato de 

não estudar, interagir mal com o grupo, desvirtuar o assunto e interromper a 

discussão, não saber ouvir, discutir sem fundamentação, buscar destaque, 

incapacidade de receber críticas, decorar o tema, fazer uma autoavaliação ineficaz, 

ter dificuldade de síntese, repetir as fontes, ter pouca abstração e dificuldade de 

comunicação. 

Já foi descrito anteriormente como o papel do estudante pode mudar 

dentro do método ABP quando comparado ao método tradicional, passando de 

sujeito passivo a ativo no seu processo de aprendizagem. Para tal, surge a 

necessidade do desenvolvimento de habilidades e atitudes essenciais para melhorar 

o seu desempenho, principalmente durante as sessões tutoriais.  

Angeli e Loureiro (2001), ao pesquisaram como os estudantes da 

Faculdade de Medicina de Marília (SP) com diferentes recursos adaptativos 

avaliavam sua aprendizagem na ABP, observaram que estudantes investigados 

estavam mais preocupados com o conteúdo do curso e muito menos aos seus 

recursos pessoais como favorecedores do seu desenvolvimento e de sua formação. 

Os participantes desta pesquisa demonstraram estar cientes da 

necessidade da qualidade das atitudes /habilidades ao citarem alguns atributos. 

Uma maior valorização aos atributos pessoais, no entanto, é um dado diferenciado 

que pode facilitar o desenvolvimento das habilidades para um trabalho em grupo, 

como ocorre nas sessões tutoriais. 

A terceira dimensão apontada na pesquisa está relacionada aos aspectos 

da dimensão Cognitiva dos estudantes, na qual os pesquisados ressaltaram que os 

atributos que facilitam o desenvolvimento da sessão tutorial são ter conhecimentos 

prévios e conhecer o método. Nessa mesma dimensão apontaram para o fato de o 

estudante ser desinformado e desconhecer o método, como atributos que dificultam 

o processo tutorial. 
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Nesse sentido, os dados concordam com os achados do trabalho de  

Mpofu et al.(1998) ao buscarem a percepção dos estudantes sobre as tutorias. Os 

autores observaram que os estudantes deram valor a itens como conhecer e 

entender bem os objetivos da ABP e ter claros os objetivos de cada tema discutido, 

ressaltando que os estudantes devem saber ouvir e comunicar com todos. 

A percepção da influência dos estudantes monopolizadores também foi 

constatada em outras pesquisas. Hendry et al. (2003), ao pesquisarem sobre os 

problemas de grupo da ABP na percepção de tutores e estudantes encontraram 

como mais comuns os estudantes dominantes, os estudantes mais quietos, aqueles 

que se atrasam e aqueles que se ausentam com frequência. Os estudantes 

dominantes participam excessivamente, tratam mais as suas questões e impedem 

ou inibem os colegas de expressarem suas ideias. Relataram ainda que os 

estudantes muito quietos tornam a sessão mais difícil, já que deixam de contribuir e 

acabam sobrecarregando os outros. No entanto, os autores destacam que devem 

ser observados quais são as possíveis causas do comportamento desses 

estudantes dominantes ou apáticos. Holen (2000), afirma que estudantes 

dominantes tendem a estar satisfeitos com o atual estado da suas situações e vão 

trabalhar para manter os padrões existentes de interação. Virtanen et al. (1999) por 

sua vez, descreveram que a discussão não balanceada causada por estudantes 

dominantes, desinteressados e com pouco preparo, está entre os fatores que podem 

influenciar as tutorias.  

Esses dados retomam a discussão sobre a importância que o ensino 

médico, e no caso do curso da UNIMONTES, devem abordar a ética, discutindo com 

os estudantes os valores e princípios morais que caracterizam e permeiam a 

construção das relações sociais, a consciência de cidadão e a formação humanista 

na prática médica.  
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No atual momento de mudanças derivadas da implantação do SUS e do 

estabelecimento das Diretrizes Curriculares Nacionais, os cursos da área da saúde, 

incluídos os de medicina, precisam reformular seus currículos tendo em vista formar 

profissionais para atuarem na complexidade do sistema de saúde. 

Uma das propostas curriculares inovadoras adotadas em diversos cursos 

médicos no país, inclusive na UNIMONTES, é a Aprendizagem Baseada em 

Problemas. A implementação desse método desenvolvido originariamente em países 

com realidades sociais, culturais e econômicas diferentes das brasileiras, precisa ser 

estudada e analisada criticamente. Estudos que visem caracterizar as possibilidades 

e desafios de tal método, considerando as especificidades regionais e institucionais, 

podem contribuir para a análise crítica desta proposta, levando em consideração o 

perfil profissional demandado em nossa sociedade. 

Nesta pesquisa foi possível identificar alguns aspectos que influenciam o 

processo de ensino-aprendizagem em um dos momentos privilegiados do método 

ABP, a sessão tutorial. Na UNIMONTES, as sessões tutoriais são utilizadas como 

estratégia educativa do primeiro ao sétimo período, e constituem um cenário 

relevante no processo de formação do estudante de medicina nessa instituição. 

Os aspectos que influenciam o andamento efetivo da sessão tutorial na 

visão dos participantes da pesquisa, tutores e estudantes, são diversos e estão inter-

relacionados. 

A recuperação dos conhecimentos prévios apresenta-se como um aspecto 

fortemente facilitador do desenvolvimento da tutoria, na medida em que aumenta a 

motivação para estudar e participar, facilita a discussão e a aprendizagem, promove 

a integração dos temas e orientar a fase de estudo individual. As fragilidades 

encontradas sobre essa recuperação e a sua importância na construção do 

conhecimento, podem indicar a necessidade de reforçar a formação do tutor em 

aspectos teóricos-pedagógicos e estratégias que promovam esta recuperação.  

A integração teórico-prática, a articulação das ciências básicas e clínicas e 

a consideração dos fatores biopsicossociais durante as tutorias, foram valorizados 

pela  maioria dos tutores e estudantes pesquisados. Porém, para alguns dos tutores, 

a integração biopsicossoccial pode estar sendo prejudicada durante a sessão 

tutorial, e mesmo quando acontece privilegiam os aspectos biológicos e 

psicológicos, sendo as questões sociais e culturais, pouco valorizados. O papel dos 

tutores nessa integração é de fundamental importância e deficiências na sua 
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formação podem restringir as discussões à área de domínio do conhecimento dos 

mesmos, os quais permanecem na sua zona de conforto. Esse entrave precisa ser 

considerado, já que o processo de implementação de um novo modelo envolve 

considerar a problemática social e as demandas que surgem da realidade. A 

realização de grupos de discussão que incluem docentes de diferentes áreas e 

níveis de formação pode contribuir para concretização de uma maior integração 

conceitual e alcançar a necessária mudança do perfil do profissional a ser formado 

frente às novas necessidades de saúde da população, com a compreensão do 

processo saúde–doença num sentido mais amplo. 

A autonomia e a aprendizagem autodirigida foram desenvolvidas durante 

as etapas da sessão tutorial, sendo consideradas importantes a 

qualidade/quantidade das fontes, a intensidade do estudo individual, a troca de 

experiências de aprendizagem e a habilidade de fazer busca ativa das informações 

necessárias para resolução de problemas. Compreender e exercitar adequadamente 

essa etapa contribui para desenvolver os processos de educação permanente, 

competência considerada fundamental nos profissionais que atuam na chamada era 

do conhecimento. 

A interação interpessoal na tutoria destacou-se como um fator essencial 

que facilitou a aprendizagem e o trabalho colaborativo dos grupos, desenvolveu a 

comunicação, a motivação e o processo avaliativo. A habilidade de comunicação 

desenvolvida no trabalho em pequenos grupos é considerada nas DCN´s uma 

competência geral do médico, necessária não só para a sua inserção ética na 

equipe multiprofissional, mas também para o estabelecimento de vínculos com 

pacientes, familiares, em diferentes contextos sócio-culturais. Exercitar o diálogo e 

aceitar diferentes perspectivas frente a uma mesma questão, desenvolvendo 

atitudes de escuta, humildade e autocrítica, pode contribuir para humanização 

pretendida hoje nos diferentes cenários de assistência. Nesse sentido, os nós 

críticos que dificultam as interações interpessoais evidenciados na pesquisa, 

especialmente os devidos à atitude competitiva dos estudantes, prejudicam 

consideravelmente o andamento da sessão tutorial. Trabalhar adequadamente os 

conflitos, ajudando ao grupo a refletir sobre seu processo parece ser um atributo 

essencial do tutor. 

O estudo reafirmou também o potencial dos problemas apresentados aos 

estudantes nas tutorias em promover a construção do conhecimento. Os dados 
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destacaram que aspectos relacionados à estrutura, conteúdo, contextualização do 

problema e sua relação com a prática profissional aumentam a motivação e a 

aprendizagem. Contudo, na maioria das falas dos participantes, a prática médica 

parece estar restrita à dimensão fisiopatológica. A construção de problemas claros, 

com sequência lógica e visão ampla do processo saúde-doença, que englobem 

todos os aspectos importantes na formação médica com o método ABP não é uma 

tarefa fácil, merece consideração por parte dos educadores, e passa também pela 

capacitação dos professores. 

A pesquisa apontou como aspecto facilitador da avaliação dentro das 

tutorias o seu caráter formativo, favorecendo o aprimoramento do processo ensino-

aprendizagem, o crescimento pessoal, a motivação e interação do grupo. Porém, foi 

possível perceber fragilidades como falta de autenticidade na autoavaliação e a 

avaliação interpares, e as relativas à avaliação do tutor. Essas distorções podem ser 

consideradas pontos negativos que precisam ser mais bem investigados, pois são 

desfavoráveis ao processo tutorial e à formação médica. É necessário rever os 

conceitos e atividades avaliativas usadas atualmente nas sessões tutorais na 

UNIMONTES, e tentar avançar na construção de uma nova cultura de avaliação, 

com responsabilidade e honestidade, necessária para a futura atuação profissional. 

Quanto aos atributos do tutor, as dimensões atitudinal e didático-

pedagógicas foram consideradas de maior influência para o desenvolvimento da 

sessão tutorial, reforçando a necessidade do compromisso e investimento pessoal e 

institucional em processos de formação docente inovadores. Por outro lado, as 

dimensões mais valorizadas como atributos dos estudantes foram relacionadas às 

condutas ( Atitudinal) e às  habilidades e atitudes com relação a sua formação, o que 

por sua vez também reforçam a necessidade de estratégias educativas que 

desenvolvam os recursos pessoais através de grupos de reflexão e até mesmo 

suporte psicológico. 

A escassa referência aos aspectos ético-políticos, tanto dos tutores quanto 

dos estudantes, evidencia um nó crítico que merece ser trabalhado no curso médico 

da UNIMONTES. Esses aspectos envolvem formação humanista, atitude 

comprometida e transformadora frente à realidade social brasileira, em consonância 

com as atuais políticas de saúde e educação que estabelecem o compromisso de 

formar médicos mais humanos e generalistas, para atender as variadas demandas 

de saúde da população. Se considerarmos o contexto histórico e social que deu 
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origem a mudanças nas IES, e em particular as Escolas Médicas, esta dimensão 

deve ser enfatizada no processo de formação dos tutores e dos estudantes. Deve 

ser fortalecida a busca da conotação dos conhecimentos sociais, humanísticos, 

culturais filosóficos do ensino em medicina, desde os primeiros anos de formação 

dentro do processo tutorial, incentivando a busca pelos aspectos éticos das relações 

no ambiente de aprendizagem e trabalho. Alem disso, ampliar a participação em 

programas que trabalhem a inserção do estudante no SUS, pode contribuir para sua 

formação ética-política.  

Assim, os fatores que dificultam e facilitam o processo tutorial referendado 

em várias pesquisas, são também vivenciados no curso médico da UNIMONTES na 

óptica de tutores e estudantes, sendo evidenciadas também algumas 

especificidades. O grande desafio está em melhorar a qualidade do processo tutorial 

no método ABP para aumentar as suas possibilidades no atual cenário brasileiro.  
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ANEXO A – Parecer Consubstanciado da UNIFESP 
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 ANEXO B – Parecer Consubstanciado da UNIMONTES. 
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ANEXO C - Termo de Consentimento de Consentimento Livre e Esclarecido 
para Participação em Pesquisa 

Título da pesquisa: A aprendizagem baseada em problemas no curso médico da 
UNIMONTES na ótica de docentes e discentes 

Instituição promotora: Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES 
Patrocinador: A pesquisadora 
Coordenador: Fátima Maria Barbosa Horta 
 
Atenção: 
Antes de aceitar participar desta pesquisa, é importante que você leia e compreenda a 
seguinte explicação sobre os procedimentos propostos. Esta declaração descreve o 
objetivo, metodologia/procedimentos, benefícios, riscos, desconfortos e precauções do 
estudo. Também descreve os procedimentos alternativos que estão disponíveis a você e o 
seu direito de sair do estudo a qualquer momento. Nenhuma garantia ou promessa pode ser 
feita sobre os resultados do estudo. 
 
1- Objetivo: Analisar o desenvolvimento da sessão tutorial, na ótica de professores 

e estudantes do curso médico da UNIMONTES. 

2- Metodologia/procedimentos: A pesquisa pretende investigar e analisar através 

de uma abordagem qualitativa, o desenvolvimento da sessão tutorial sob a ótica de 

professores-tutor e estudantes, procurando conhecer suas concepções sobre o 

processo tutorial, fatores facilitadores, dificultadores e contribuição para formação 

médica. Serão utilizados como instrumentos de coleta de dados um questionário, 

que esta r anexado à este termo, que  poderá ser lido antes de ser assinado, e 

posteriormente uma entrevista, que terá uma duração prevista de trinta minutos. 

Para trabalhar os dados obtidos utilizaremos a Análise de Conteúdo delimitando as 

categorias para discussão. 

3- Justificativa: A metodologia ativa Aprendizagem Baseada em Problemas, 

utilizada no Curso Médico da UNIMONTES, tem a sessão tutorial como um dos seus 

momentos-chave, sendo fundamental para construção do conhecimento e para 

formação médica. Um processo tutorial bem estruturado depende diretamente dos 

estudantes e dos professores-tutor. Conhecer a percepção dos envolvidos nas 

sessões tutoriais torna-se válido para compreender como tem ocorrido o 

aprendizado no curso medico, identificando os fatores facilitadores, dificultadores do 

processo tutorial  e refletir sobre a contribuição na formação médica. 

4- Benefícios: Lidar com as percepções dos estudantes e professores-tutor sobre a 

sessão tutorial poderá contribuir com o permanente processo de desenvolvimento 
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curricular da UNIMONTES e de outras instituições de ensino médico que caminham 

para reformulação dos seus currículos. 

5- Desconfortos e riscos: Não apresenta. Os dados serão obtidos apenas com o 

consentimento prévio dos pesquisados, ficando assegurado a estes o direito de não 

responder qualquer pergunta e de retirar o consentimento de participação a qualquer 

momento. 

6- Danos: não apresenta já que os envolvidos não serão expostos diretamente e 

têm a liberdade para desistir de participar. 

7- Metodologia/procedimentos alternativos disponíveis: outros critérios de 

análise dos dados poderão ser aplicados conforme a necessidade. 

8- Confidencialidade das informações: As informações obtidas serão totalmente 

sigilosas e serão manipuladas apenas pela equipe de pesquisadores, que garantem 

o anonimato da pessoa que as forneceu. 

9- Compensação/indenização: A participação dos pesquisados é muito 

importante, pois sem ela não seria possível realizar a pesquisa. Não existe outro tipo 

de compensação e/ou indenização. O pesquisado não terá despesas ao participar 

deste estudo. 

10- Outras informações pertinentes: os dados coletados serão analisados e a 

conclusão será divulgada através de defesa pública da dissertação do Mestrado em 

Ensino em Ciências da Saúde e poderá ser apresentado em eventos de caráter 

científico. Em qualquer etapa da pesquisa você poderá ter acesso aos responsáveis 

para o esclarecimento de dúvidas, sendo o principal contato a professora Fátima 

Maria Barbosa Horta, que pode ser encontrada no Centro de Ciências Biológicas e 

da Saúde (CCBS), da UNIMONTES - Campus Universitário Darcy Ribeiro, Montes 

Claros/ MG; Tel: (38) 32298000. O Comitê de Ética em pesquisa da Universidade 

Federal de São Paulo também poderá ser contatado para esclarecimentos de 

duvidas quanto a ética da pesquisa, no endereço Rua Botucatu, 572 - 1º andar – 

conj. 14 - CEP 04023-062 - São Paulo / Brasil ou pelo Tel. (11) 5571-1062 - 

5539.7162. 

11- Consentimento: 

Li e entendi as informações precedentes. Tive oportunidade de fazer perguntas e 

todas as minhas dúvidas foram respondidas a contento. Este formulário está sendo 

assinado voluntariamente por mim, indicando meu consentimento para participar 

nesta pesquisa, até que eu decida o contrário. Receberei uma cópia assinada deste 
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consentimento. Em se tratando de pesquisa a ser realizada com menores de idade, 

responsabilizarei pela divulgação dos dados.  

__________________________     ___________________________       ______ 
                           Nome do participante                                     Assinatura do participante                         Data 

__________________________      __________________________       ______ 
                       Nome da testemunha                                       Assinatura da testemunha                           Data 

__________________________      __________________________       ______ 
            Nome do coordenador da pesquisa                  Assinatura do coordenador da pesquisa               Data 
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APÊNDICE A - Questionário para o professor 

Este questionário é composto de duas partes, sendo a primeira com informações sobre o perfil dos pesquisados, e a segunda  

parte com afirmativas estruturadas segundo a Escala de Likert, relacionadas à sessão tutorial e à formação médica.  Para 

cada afirmativa você deve escolher marcando uma das opções no quadro ao lado indicando o grau de concordância ou 

discordância com cada uma delas. 

As opções correspondem a seguinte legenda: 

DT: Discordo Totalmente 

D: Discordo mais que concordo 

NO: Não concordo, nem discordo/ não sei opinar 

C: Concordo mais que discordo 

CT: Concordo Totalmente 

Para ampliar a compreensão das respostas o questionário contem também perguntas abertas.  

1ª PARTE – Perfil  

Iniciais do nome e sobrenome: _________________________  

Sexo: F (    ) M (   ) Idade: _____ Período (s) ______ 

Funções como docente: tutor (   )     Instrutor (   )     construtor (   )        outros: _________   

Titulo de graduação: ________________  

Titulo de pós-graduação: (    ) Especialização   (    ) Mestrado    (    ) Doutorado 

Curso de Capacitação para tutor: (   ) SIM       (   ) NÂO 

2ª PARTE:  

 
EIXO A - Conhecimentos prévios na sessão tutorial 
 

DT D NO C CT 

1 – Os estudantes conhecem os pressupostos da ABP      
2 – Conhecer os pressupostos pedagógicos da ABP facilitou o aprendizado.      
3 – Os conhecimentos prévios do estudante foram valorizados.       
4 - O resgate do conhecimento prévio aumentou a motivação.      
5 – O tutor facilitou o resgate do conhecimento prévio.      

 
I - Na sua opinião como o conhecimento prévio influenciou  a sessão tutorial ? 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
EIXO B – Integração conceitual na sessão tutorial 
 

DT D NO C CT 

6 – As sessões tutoriais proporcionaram  integração das ciências básicas e clínicas.      
7 – As sessões tutoriais  proporcionaram  para integração da teoria e prática 
médica. 

     

8 – As sessões tutoriais proporcionaram a integração  biopsicosocial.      
 
 
II - Na sua opinião como a sessão tutorial contribuiu para integração dos aspectos individuais, culturais, sociais do processo 
saúde – doença? 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
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EIXO C– Autonomia e Autoaprendizagem na sessão tutorial 
 

DT D NO C CT 

 9 - Ser autodidata deixou o estudante mais inseguro nas discussões.      
10 - O maior tempo usado no estudo individual melhorou a dinâmica das 
discussões. 

     

11 - Uma maior quantidade dos recursos didáticos usados no estudo individual 
melhorou a sessão tutorial. 

     

12 - A qualidade dos recursos didáticos usados no estudo individual melhorou a 
sessão tutorial. 

     

13 - A sessão tutorial desenvolveu no estudante a  aprendizagem autodirigida.      
14 - O estudante realizou busca ativa das informações      
15 - A sessão  tutorial desenvolveu habilidades para educação permanente.      
16 - O tutor  facilitou a aprendizagem  autodirigida.      

 
III - Na sua opinião como a fase do estudo individual influenciou a sessão tutorial?  

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

IV - Quais as fontes utilizadas pelos estudantes na busca ativa de informações para discussões nas sessões tutoriais?    

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
EIXO D – Interação Interpessoal na sessão tutorial 
 

DT D NO C CT 

17 - A discussão do problema  promoveu o raciocínio critico e interpretativo.      
18 - O partilhamento das informações ajudou na construção colaborativa do 
conhecimento 

     

19 - A pertinência das discussões facilitou a aprendizagem.      
20 - O sentimento de pertencer a um grupo proporcionou a aprendizagem 
colaborativa. 

     

21 - Uma maior interação entre os membros do grupo melhorou a aprendizagem      
22 - Os estudantes que participaram das discussões aprenderam mais do que os que 
não participaram. 

     

23 - A habilidade de  comunicação foi desenvolvida durante a sessão tutorial.      
24 - A habilidade de trabalhar em grupo foi desenvolvida durante a sessão tutorial.      
25 - O tutor estimulou  a interação entre os estudantes.      

 
V - Na sua opinião como as interações com colegas  influenciaram o processo tutorial? 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
VI - Mencione três atributos do tutor que facilitam e três que dificultam a tutoria? 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
VII - Mencione três atributos dos estudantes que facilitam e três que dificultam a tutoria? 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
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EIXO E – Os problemas na sessão tutorial 
 

DT D NO C CT 

26 - Problemas que promoveram a discussão facilitaram a aprendizagem.      
27 - Problemas aumentaram a motivação do estudante.      
28 - Os problemas foram estruturados considerando a realidade da prática médica.      
29 - O tutor modulou a discussão do problema.      

 
VIII - Quais as características do problema que promoveram a aprendizagem? 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
EIXO F – Avaliação na sessão tutorial 
 

DT D NO C CT 

30 - A avaliação nas tutorias foi de caráter formativo e não punitivo.      
31 - Existiu autenticidade na avaliação interpares       
32 - Existiu autenticidade na autoavaliação.      

33 - A avaliação contribuiu para uma aprendizagem significativa.      

34 - A avaliação contribuiu para a auto- aprendizagem.      

35 - A avaliação contribuiu para um trabalho em equipe eficaz.      
 

IX - Como a avaliação dos tutores, interpares e autoavaliação influenciaram a tutoria? 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 
 

APÊNDICE B - Questionário para o estudante  

Este questionário é composto de duas partes, sendo a primeira com informações sobre o perfil dos pesquisados, e a segunda 

parte com afirmativas estruturadas segundo a Escala de Likert, relacionadas à sessão tutorial e à formação médica.  Para 

cada afirmativa você deve escolher marcando uma das opções no quadro ao lado indicando o grau de concordância ou 

discordância com cada uma delas. 

 As opções correspondem a seguinte legenda: 

DT: Discordo Totalmente 

 D: Discordo mais que concordo 

NO: Não concordo, nem discordo/ não sei opinar 

C: Concordo mais que discordo 

CT: Concordo Totalmente 

Para ampliar a compreensão das respostas o questionários contem também perguntas abertas.  

1ª PARTE – Perfil  

Iniciais do nome e sobrenome: _________________________  

Sexo:      F (   )      M (   )         Idade: ____ 

 Período ________ 

2ª PARTE:  

 
EIXO A – Conhecimentos prévios na sessão tutorial 
 

DT D NO C CT 

1 - Conhecer os pressupostos pedagógicos da ABP facilitou o aprendizado.      
2 - O conhecimento prévio dos estudantes foi valorizado durante as discussões.       
3 - O resgate dos conhecimentos prévios aumentou a  sua motivação.      
4 - O tutor facilitou o resgate dos conhecimentos prévios.      

 
I - Na sua opinião como os conhecimentos prévios influenciaram a sessão tutorial ? 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
EIXO B – Integração conceitual na sessão tutorial 

 
DT D NO C CT 

5 - As sessões tutoriais  proporcionaram  integração das ciências básicas e clínicas.      
6 - As sessões tutoriais  contribuíram para integração da teoria e prática médica.      
7 - As sessões tutoriais  proporcionaram a integração  biopsicosocial.      

 
II - Na sua opinião como a sessão tutorial contribuiu para integração dos aspectos individuais, culturais, sociais do processo 
saúde – doença? 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
EIXO C – Autonomia e Autoaprendizagem na sessão tutorial 
 

DT D NO C CT 

8 - Ser autodidata  o deixou  mais inseguro nas discussões.      
9 - O tempo usado no estudo individual melhorou a dinâmica das discussões.      
10 - Uma  maior quantidade dos recursos didáticos usados no estudo individual 
melhorou  a sessão tutorial. 

     

11 - A  qualidade dos recursos didáticos usados no estudo individual melhorou   a 
sessão tutorial. 

     

12 - A sessão tutorial desenvolveu em você a  aprendizagem autodirigida.      
13 - Você  realizou busca ativa das informações      
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14 - A sessão  tutorial desenvolveu habilidades para educação permanente.      
15 - O  tutor  facilitou a aprendizagem  autodirigida.      

III – Na sua opinião como a fase do estudo individual influencia a sessão tutorial?  

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

IV – Quais as fontes utilizadas por voce na busca ativa de informações para discussões nas sessões tutoriais?    

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
EIXO  D – Interação Interpessoal na sessão tutorial 
 

DT D NO C CT 

16 - A discussão do problema  promoveu o raciocínio critico e interpretativo.      
17 - O partilhamento das informações ajudou na construção colaborativa do 
conhecimento 

     

18 - A pertinência das discussões facilitou a aprendizagem.      
19 - O sentimento de pertencer a um grupo proporcionou a aprendizagem 
colaborativa. 

     

20 - Uma maior interação entre os membros do grupo  melhorou a aprendizagem      
21 - Os estudantes que participaram das discussões  aprenderam mais do que os 
que não participaram. 

     

22 - A habilidade de  comunicação foi desenvolvida durante a sessão tutorial.      
23 - A habilidade de trabalhar em grupo foi desenvolvida durante a sessão tutorial.      
24 - O tutor estimulou   a interação entre os estudantes.      

 
V - Na sua opinião como as interações com colegas  influenciaram o processo tutorial? 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
VI - Mencione três atributos do tutor que facilitam e três que dificultam a tutoria? 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
VII - Mencione três atributos dos estudantes que facilitam e três que dificultam a tutoria? 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
EIXO E – Os problemas na sessão tutorial 
 

DT D NO C CT 

25 - Problemas que promoveram a discussão facilitaram a aprendizagem.      
26 - Problemas relacionados a pratica medica aumentaram a sua motivação .      
27 - Os problemas foram estruturados considerando a realidade da prática médica.      
28 - O tutor modulou a discussão do problema .      

 
VIII - Na sua opinião quais as características do problema que promoveram a aprendizagem? 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
EIXO F  – Avaliação na sessão tutorial 
 

DT D NO C CT 

29 - A avaliação nas tutorias foi de caráter formativo e não punitivo.      



187 
 

30 - Existiu autenticidade na avaliação interpares.      

31 - Existiu autenticidade na autoavaliação.      

32 - A avaliação contribuiu para uma aprendizagem significativa.      
33 - A avaliação contribuiu para a auto- aprendizagem.      
34 - A avaliação contribuiu para um trabalho em equipe eficaz.      

 
IX - Como a avaliação dos tutores, interpares  e autoavaliação  favoreceram o processo de aprendizagem? 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C - Quadro da Análise de Conteúdo - Tutores 

 
Quadro 1 -  EIXO A - Conhecimentos prévios na sessão tutorial 

 
I ) Na sua opinião como o conhecimento prévio influenciou  a sessão tutorial ? 

 
Tutores Unidade de contexto e unidade de registro (em 

negrito) 
Unidade temática 

1 

O conhecimento prévio, muitas vezes, funciona como  o “gatilho ”das 
discussões. È a partir dele que se busca novas informações para a 
resolução do problema. 
 
UR: 2 

Promove a discussão 

- Facilita abertura do 
problema 

Orienta o estudo posterior 

2 

Os conhecimentos prévios servem de guia na delimitação dos objetivos 
de aprendizagem e tornam o estudo mais significativo para os alunos. 
 
UR: 2 

Promove a 

discussão 

- Delimitação dos        objetivos 

Facilita aprendizagem  

- aprendizagem significativa 

3 

Se o aluno tem algum conhecimento prévio ele consegue estabelecer 
uma problematização do assunto. A motivação é maior porque podemos 
estimulá-lo a confrontar este conhecimento com novos 
questionamentos. Fazê-lo raciocinar à partir deste conhecimento, 
estimular mais curiosidade em aprofundá-lo, Se ele, por outro lado, sabe 
tudo sobre aquele assunto, não há muita motivação. 
 
UR: 4 

Facilita aprendizagem 

- Promove o raciocínio 

- Problematização 

- aprendizagem significativa 

Motivação para estudar 

4 

Abre ligação entre o conteúdo aprendido previamente e o atual, alem de 
valorizar o conhecimento do estudante. 
 
UR: 2 

Facilita aprendizagem   

- Aprendizagem significativa 

Valorização do conhecimento 

5 

Estimulando os alunos para o tema da sessão. Valorizando o saber dos 
alunos. 
 
UR: 2 

Motivação para estudar 

Valorização do conhecimento 

6 

Estimulou o estudo dos alunos e as duvidas existentes na primeira 
sessão (abertura do problema) foram sanadas na próxima sessão. 
 
UR: 3 

Motivação 

Facilita aprendizagem  

- Esclarecimento de duvidas 

7 

Facilitou a compreensão do conteúdo novo, sendo uma somatória de 
conhecimento. 
 
UR: 1 

Facilita a aprendizagem 

- Compreensão do assunto 

8 Não respondeu  

9 

Sim. Os conhecimentos prévios tornam a sessão tutorial de abertura 
muito mais dinâmica e ajuda na orientação do pró-estudo. 
 
UR: 2 

Promove as discussões 

- Dinâmica 

Orienta estudo posterior 

10 

Facilitou a formulação dos objetivos, proporcionou melhora nos 
questionamentos( “chuva de idéias”).  
 
UR: 2 

Promove a discussão  

- Definição dos objetivos 

- Levantamento de questões 

11 
A facilitar a busca por informações, motivar o estudante para o tema. 
 
UR: 2 

Motivação 

Orienta o estudo posterior 

- Busca de informações 

12 

O conhecimento prévio influenciou favoravelmente em motivação, 
interação do grupo. 
 
UR:2 

Motivação 

Promove a discussão  

     -Interação do grupo 
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APÊNDICE D - Quadro da análise de conteúdo – estudantes 

 
EIXO A - Conhecimentos prévios na sessão tutorial 

 
 

I ) Na sua opinião como o conhecimento prévio influenciou  a sessão tutorial ? 
 

Estudantes Unidade de contexto e unidade de registro (em 
negrito) 

Unidade temática 

1 

Os conhecimentos prévios permitem o raciocínio na tentativa de 
solução – descoberta do diagnóstico- dos problemas apresentados, 
alem de permitir questionamentos que ultrapassaram a proposta 
inicial do problema , fazendo com que, às vezes, um grupo estudasse 
mais que os outros( o que nem sempre é positivo)    
UR: 3 

Facilita a aprendizagem 

- Promove o raciocínio 

Motivação para estudar 

2 

O conhecimento prévio possibilita a formação de objetivos mais 
claros, que por sua vez torna o estudo mais fácil, com melhor 
aproveitamento. 
UR: 2 

Promove a discussão 

- Facilita delimitação dos 
objetivos 

Orienta o estudo posterior 

3 

Os conhecimentos prévios tornam a sessão mais interessante e 
produtiva, otimizando o tempo e evidenciando as lacunas de 
aprendizagem. 
UR: 2 

Promove a discussão 

- Dinâmica 

Facilita a aprendizagem 

- Evidencia as lacunas de 
conhecimento 

4 

O resgate dos conhecimentos prévios, valorizado por alguns tutores 
que estimularam-nos a valorizar o que já havíamos estudado, foi de 
extrema valia para a consolidação de nossos conhecimentos e com 
certeza nos motivou a participar com maior entusiasmo das sessões 
tutoriais. 
UR: 4 
 

Conhecimentos prévios nem 
sempre valorizados pelo tutor 

Facilita a aprendizagem 

- Consolidação do 
conhecimento 

Motivação para participar 

5 

Os conhecimentos prévios ajudam principalmente na abertura do 
problema, enriquecendo-a e proporcionando maior motivação pra os 
estudos em casa. 
UR: 2 

Promove a discussão 

- Facilita a abertura do 
problema 

Motivação para estudar  

6 
Estimula a curiosidade para gerar duvidas, perguntas a serem 
respondidas após estudo.   
UR: 1 

Motivação para estudar 

7 

Em algumas sessões os conhecimentos prévios foram úteis na abertura 
do problema, pois funcionavam como ponto de partida das 
discussões. Mas em outras, ou o conhecimento prévio não era 
suficiente, ou os tutores não valorizavam nem estimulavam as 
discussões na  abertura. 
UR: 3 

Promove a discussão 

- Facilita a abertura do 
problema 

Falta de conhecimento prévio 

Conhecimentos prévios nem 
sempre valorizados pelo tutor 

8 

Os conhecimentos prévios resgatados abrem caminho para o estudo 
posterior, facilitando a busca de materiais e fontes, e direcionando 
o estudo para o que realmente é necessário.    
UR: 3 

Orienta o  estudo posterior 

9 

Os conhecimentos prévios ajudam o aluno percebe as suas 
dificuldades e melhorá-las. Servem de direcionamento e motivação 
para o estudo, uma vez que irá completar o que já sabe, ampliando o 
saber. 
UR: 3 

Facilita a aprendizagem 

- Evidencia as lacunas no 
conhecimento 

Orienta o estudo posterior 

Motivação para estudar 

10 

Creio que os conhecimentos prévios não influenciam muito nas 
sessões tutoriais. Eles apenas facilitam as aberturas dos 
problemas, mas a discussão em si é pouco influenciada.    
UR: 2 

Promove a discussão 

- Facilita a abertura do 
problema 

- Pouca influencia 
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11 

Ajudaram a delimitar os objetivos. 
UR: 1 Promove a discussão 

- Facilita delimitação dos 
objetivos 

12 

Os conhecimentos prévios possibilitam maior aproveitamento e 
direcionamento pró-estudo. Permite uma busca mais consciente 
das fontes e meios de aprendizado, alem de uma visão individual dos 
pontos mais importantes que devem ser focalizados. 
UR: 3 

Orienta o estudo posterior 

13 

Se colocadas de forma clara e bem emaranhada com o assunto 
discutido até ajuda e muito no melhor fixar do conteúdo. 
UR: 1 
 

Facilita a aprendizagem  

- Fixação do conteudo 

14 

Os conhecimentos prévios são especialmente úteis na abertura dos 
problemas quando ainda não se tem amplo conhecimento a cerca do 
assunto e na formulação de hipóteses para solucionar as duvidas 
que surjam durante a sessão. Alem disso são essenciais para a 
compreensão do assunto a ser estudado para a sessão e motiva o 
aluno a estudá-lo. 
UR: 4 

Promove a discussão 

 - Facilita a abertura do 
problema 

Orienta o estudo posterior 

Facilita a aprendizagem  

- Compreensão do assunto 

Motivação para estudar 

15 

Os conhecimentos prévios facilitaram o entendimento e a discussão 
dos problemas, assim como a formulação dos objetivos. 
UR: 3 

Facilita a aprendizagem 

- Compreensão do assunto 

Promove a discussão 

- Facilita delimitação dos 
objetivos 

16 

Os conhecimentos prévios influenciam tanto na abertura dos 
problemas quanto no fechamento. É interessante como eles funcionam 
com um estimulo para o estudo e o quanto engrandecem a 
discussão através das correlações estabelecidas. 
UR: 4 

Promove a discussão 

- Facilita a abertura do 
problema 

 - Facilita o fechamento do 
problema 

Motivação para estudar 

Integração conceitual 

17 

Durante a formulação de hipóteses, contribuem para formar um 
raciocínio que será confirmado ou não no estudo, mas que estimulam 
bastante e aumentem o interesse na matéria. 
UR: 2 
 

Facilita a aprendizagem 

- Promove o raciocínio 

Motivação para estudar 

18 
Ajudaram na maior integração entre conteúdos e entre teoria e 
prática. 
UR: 1 

Integração conceitual 

19 

Durante o estudo e o fechamento de uma sessão, acredito que os 
conhecimentos prévios são facilitadores. No entanto, para a abertura 
dos problemas, tornam-se motivo de conflito, visto que cada uma 
acha que sabe mais do que o outro, sem, na verdade, saber muito. 
UR: 4 

Orienta o estudo posterior 

 Promove a discussão 

- Facilita fechamento do 
problema 

Competição e conflito entre 
alunos  

20 
O resgate do conhecimento prévio é um estimulo para o estudo e o 
debate durante as sessões. 
UR: 2 

Motivação para estudar 

Promove a discussão     

21 

Os conhecimentos prévios serviram como base para um estudo mais 
aprofundado a cerca do assunto a ser discutido. Entretanto, é difícil 
reconhecê-lo em uma sessão tutorial, já que alguns alunos já sabiam 
qual seria o próximo problema, realizando uma leitura simples antes 
da sessão. 
UR: 2 

Orienta o estudo posterior 

Dificuldade de ser reconhecido 

22 

Permitiram identificação mais rápida dos objetivos propostos para 
cada problema; 
UR: 1 

Promove a discussão 

- Facilita delimitação dos 
objetivos 

23 
Sim, desde que o tutor também incentive o resgate de tais 
conhecimentos. 
UR: 1 

Conhecimentos prévios nem 
sempre valorizados pelo tutor 
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24 

Quando os temos, os conhecimentos prévios norteiam-nos quanto ao 
que temos que estudar, ajudam-nos a estabelecer os objetivos e a 
compreender melhor o assunto a ser estudado, caso contrario, se 
não pudermos contar com o tutor atento, ficamos “perdidos”. 
UR: 3 

Orienta o estudo posterior 

Promove a discussão 

- Facilita delimitação dos 
objetivos 

Facilita a aprendizagem  

- Compreensão do assunto 

25 

OS conhecimentos prévios ajudam no levantamento de questões  e às 
vezes, na resposta das mesmas. Bem como no estabelecimento de 
objetivos. 
UR: 2 
 

Promove a discussão 

- Facilita delimitação dos 
objetivos 

26 
Sim, em alguns aspectos. A discussão torna-se mais rica. 
UR: 1 Promove a discussão 

    

27 

Sim. Principalmente na busca dos objetivos e na motivação para o 
estudo. 
UR: 2 

Promove a discussão 

- Facilita delimitação dos 
objetivos 

Motivação para estudar 

 

28 

O aluno egresso direto do ensino médio(PAES) não teve tanta 
oportunidade de deter conhecimentos médicos prévios tanto quanto 
os egressos de cursinho e/ou outros cursos. No meu caso o 
conhecimento prévio influencia na curiosidade de conhecer sobre o 
assunto. 
UR:2 

Falta de conhecimentos 
prévios 

Motivação para estudar 

29 

Os conhecimentos prévios ajudaram na compreensão do problema e 
na formulação de questões e objetivos de estudo pertinentes. 
UR: 2 

Orienta o estudo posterior 

Promove a discussão 

- Facilita delimitação dos 
objetivos 

30 

Os conhecimentos prévios facilitam o aprendizado de novos 
conteúdos e estimulam a discussão na sessão tutorial. Os 
participantes, geralmente possuem conhecimentos diferentes, o que 
contribui para a troca de saberes. 
UR: 3 

- Facilita a aprendizagem  

- Promove discussão 

- Interação do grupo 

31 
Sim. A principal influencia dói aumentando a motivação para o estudo 
posterior. 
UR: 1 

Motivação para estudar 

32 

A influencia dos conhecimentos prévios é fácil de ser descritas se 
levarmos em conta a responsabilidade dos mesmos como delineadores 
da sessão tutorial. Logo é o conhecimento prévio que dita nossas 
perguntas, hipóteses e objetivos de estudo, influindo de forma direta 
e indireta em todos os passos da sessão tutorial. 
UR: 2 

Promove a discussão 

Orienta o estudo posterior 

33 

Alem de permitir melhor orientação na definição de objetivos de 
estudo, permite uma discussão tutorial mais “rica” e motivada. 
UR: 3 

Promove a discussão 

- Facilita delimitação dos 
objetivos 

- Dinamica 

Motivação para participar 

34 

O conhecimento prévio sobre os assuntos abordados na sessão tutorial 
facilita a compreensão das referencias bibliográficas, alem de agilizar 
o tempo de estudo.  
UR: 2 

Facilita  aprendizagem 

- Compreensão do assunto 

Orienta o estudo posterior 

35 
São base para o raciocínio clinico durante a abertura e fechamento do 
problema. 
UR: 1 

Facilita aprendizagem 

- Promove o raciocínio 

36 
Servem para integração do conhecimento, possibilitando um maior 
entendimento do assunto atual. 
UR: 2 

Integração conceitual 

Facilita a aprendizagem 

37 

Ajuda a relacionar os objetivos e facilita o estudo posteriormente. 
UR: 2 Promove a discussão 

- Facilita delimitação dos 
objetivos 



192 
 

Orienta o estudo posterior 

38 
Na maioria das vezes os conhecimentos prévios não são suficientes 
para influenciar uma sessão tutorial.  
UR: 1 

Falta de conhecimentos 
prévios 

39 

Para orientar as discussões e responder os questionamentos 
iniciais e orientar melhor o que estudar. 
UR: 3 

Facilita a aprendizagem 

- Esclarecer dúvidas 

Orienta o estudo posterior 

40 

Durante a abertura dos problemas, os  conhecimentos prévios 
contribuem para elucidar o tema a ser discutido, direcionando o 
estudo de forma mais adequada. 
UR: 2 

Orienta o estudo posterior 

41 

Auxiliam na abertura do problema, na discussão do caso apresentado 
levando a maior formulação de hipóteses e maior possibilidade de 
elaborar um desfecho correto. 
UR: 3 

Promove a discussão 

- Facilita a abertura do 
problema 

 - Facilita delimitação dos 
objetivos 

 
 

 

 

 


