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“A meta da vida não é a perfeição, mas o eterno processo de 

aperfeiçoamento, amadurecimento, refinamento... O homem mau é o 

homem que, não importa o quanto tenha sido bom, está começando a 
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RESUMO 

O PBL como prática educacional tem se expandido em escolas médicas em todo o 

mundo e vem sendo acompanhado de extensa discussão e suscitado inúmeras pesquisas 

a cerca de seus resultados na formação. Este estudo investigou a aprendizagem e 

currículo com metodologia ativa, PBL, e sua relação com a formação médica, 

especialmente, as concepções docentes sobre a vivência na aprendizagem ativa e 

currículo PBL, o papel dos docentes e estudantes nesse processo, os enfrentamentos e 

repercussões na formação médica.  Docentes do 1º, 7º e 11º período do curso médico, 

tutores, construtores de módulo, coordenadores de módulo, instrutores e preceptores, 

foram os sujeitos da pesquisa, realizada na Universidade Estadual de Montes Claros – 

Unimontes, com a participação de 38 docentes. Utilizou-se a complementaridade das 

abordagens qualitativa e quantitativa, através de um questionário que permitiu o 

mapeamento do objeto e em seqüência uma entrevista semi-estruturada que aprofundou 

nos significados. Os dados do questionário foram analisados quanto à concordância e 

discordância, tabulados e expressos em gráficos e percentis. A entrevista foi submetida 

à análise temática.  Os principais achados evidenciaram que a aprendizagem ativa foi 

reconhecida pelos docentes como base para atuação profissional futura, destacou-se o 

desenvolvimento de habilidades para educação permanente, resolução de problemas, 

trabalho em equipe, raciocínio clínico e para prática médica propriamente dita, 

embasadas na capacidade do estudante para construção ativa do conhecimento, estudo 

auto-dirigido, auto-regulação e colaboração na aprendizagem. O currículo revelou-se 

desafiante pelo compromisso, envolvimento e capacitação docente em alcançar a 

potencialidade de uma atuação diversificada, facilitadora da aprendizagem e 

multidisciplinar. Demonstrou também ser um processo de caráter evolutivo e 

permanente, permissivo a lacunas cognitivas, estruturais e de integração curricular. A 

avaliação, percebida como norteadora, demonstrou fragilidades indicativas de desgaste 

na implementação do currículo. Em conclusão, a pesquisa revelou a potencialidade da 

metodologia em favorecer o desenvolvimento de habilidades profissionais diferenciadas 

e de ser utilizada como estratégia orientadora de currículos.  Restam maiores estudos 

sobre o impacto que essa estratégia educacional e esses diferenciais de formação 

possam representar na prática médica no dia a dia, nas academias, nos serviços, nas 

relações e nas necessidades de saúde das pessoas.  
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ABSTRACT 

The PBL as educational practice has expanded into medical schools around the world 

and has been accompanied by extensive discussion and raised a number of surveys 

about their results in the formation. This study investigated the learning and curriculum 

with active methodology, PBL, and its relation to medical formation, especially, the 

teachers' conceptions about the experience in active learning and PBL curriculum, the 

roles of teaching and students in this process, their clashes and effects on medical 

formation. Teachers of the 1º, 7º and 11º period of the medical course, tutors, modules 

builders, modules coordinators, instructors and preceptors, were the research subjects, 

conducted at the State University of Montes Claros – Unimontes, involving 38 teachers. 

Used the complementarity of qualitative and quantitative approaches, through a 

questionnaire that allowed object mapping and sequencing a semi-structure interview 

that deepened in meaning.  The questionnaire data were analyzed for the agreement and 

disagreement, tabulated and expressed in charts and percentiles. The interview was 

submitted to thematic analysis. The main findings showed that active learning has been 

recognized by teachers as a basis for future professional activities, highlighted the 

development of skills for lifelong learning, problem-solving, teamwork, clinical 

reasoning and medical practice itself, based in the ability the student for the active 

construction of knowledge, study self-directed, self-regulation and collaborative 

learning. The curriculum proved to be challenging for the commitment, involvement 

and teacher training to reach the potential of a diverse performance, facilitator of 

learning and multidisciplinary. It also demonstrated to be a process of evolutionary and 

permanent character, permissive to cognitive deficiencies, structural and with curricular 

integration. The evaluation, perceived as guide, showed weaknesses indicative of wear 

in curriculum implementation. In conclusion, the research revealed the potential of this 

methodology to encourage the development of differentiated professional skills and be 

used as a guiding strategy of curriculum. There remain further studies on the impact that 

this educational strategy and these differential training may represent in medical 

practice in daily life, in the academies, in services, relationships and health needs of 

people. 
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1 - INTRODUÇÃO 

  

1.1 - Origens da Pesquisa 

 

  Mudanças ocorridas no século XX geraram profundas alterações no contexto social, 

epistemológico e sanitário. O acesso à informação, ao desenvolvimento tecnológico, à 

consciência social de cidadania, às diversas faces do processo saúde-doença e à necessidade 

de reforma sanitária repercutiram na mudança da formação profissional na área de saúde.  As 

escolas médicas principalmente começaram a ser pressionadas a formar profissionais com 

novo perfil, com espírito crítico, habilidade comunicacional, capazes de resolver com 

eficiência problemas multidimensionais e com compromisso social (PENAFORTE; 

MAMEDE, 2001). 

A Aprendizagem Baseada em Problemas ou Problem Based Learning - PBL nasce 

nesse contexto de transformações. Inicia-se na escola médica de McMaster, no Canadá, 

alcançando grandes centros universitários como Harvard e New México (EUA), Newcastle 

(Austrália) e Maastricht (Holanda) (PENAFORTE; MAMEDE, 2001).  

O PBL, não só como método, é reconhecido como uma estratégia educacional e 

filosofia de currículo, que tem em sua essência o processo ensino-aprendizagem e a 

autonomia do estudante na construção do seu conhecimento (MAMEDE, 2001). 

A expansão do PBL vem sendo acompanhada de uma calorosa discussão sobre a teoria 

educacional que o sustenta, suas bases cognitivas e os resultados esperados.  Esse intenso 

debate tem incrementado as investigações acerca das razões que o justificam e os seus 

resultados, seja para comparações com outros métodos educacionais ou para sua melhor 

caracterização e delineamento. 

No Brasil o número de escolas que tem adotado o PBL vem crescendo e ganhando 

importância, sendo as pioneiras a Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA, a 

Faculdade de Medicina de Londrina - UEL e a Escola de Saúde Pública do Ceará.  

A Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes implantou em seu curso 

médico, em janeiro de 2002, essa nova abordagem educacional, PBL, por ser reconhecida 

como estratégia ativa de ensino-aprendizagem e capaz de proporcionar melhores resultados na 

formação profissional. 

O PBL na Unimontes é aplicado como uma estratégia de ensino-aprendizagem que 

privilegia a utilização e flexibilização dos domínios cognitivos, habilidades e atitudes e 

estimula a integração dos conteúdos para alcançar uma abordagem coerente nos ambientes de 



3 
 

aprendizagem. A aprendizagem é centrada no estudante, na participação ativa e construtiva do 

conhecimento. A organização estrutural do currículo é feita por módulos e esses buscam uma 

dimensão interdisciplinar e a integração dos conteúdos teóricos com a prática. 

O PBL é praticado diferentemente em diversas instituições, mas os seus componentes 

centrais são preservados como característica fundamental do processo ensino-aprendizagem: 

ser individualizado, trabalhar em pequenos grupos, ser cooperativo, ter tutores facilitadores, 

ser auto-regulado e utilizar problemas (NORMAN; SCHMIDT, 2000). 

 

O PBL é uma abordagem solidamente fundamentada nos princípios sobre os 

quais se baseia o processo de aprendizagem e tem implicações e 

determinações sobre todas as dimensões da organização do processo 

educacional (MAMEDE, 2001, p. 32). 

 

A pesquisadora trabalha na Unimontes, centro de referência do norte de Minas Gerais 

e importante núcleo universitário. Como docente universitária sentia-se desconfortável com 

as práticas educacionais tradicionais, e assim iniciou a participação em movimentos e 

discussões sobre mudanças pedagógicas e inovações curriculares.  Em 2000, integrou-se em 

uma comissão de docentes e estudantes interessados em discutir educação médica e propor 

mudança curricular, então denominada Comissão de Educação Médica - CEM.  

Desde 2002 foi coordenadora de módulos e de comissões de curso; atuou como tutora, 

construtora de módulos e preceptora; foi eleita pelo colegiado de coordenação didática para 

coordenação do curso médico no qual atuou no período de 2006 a 2007. Participou da 

elaboração e conquista de dois projetos, primeiro o Programa de Incentivo a Mudanças 

Curriculares nos Cursos de Medicina - PROMED (BRASIL, 2002), sendo que curso médico 

da Unimontes ficou entre as 19 escolas escolhidas pelo Ministério da Saúde, e segundo o 

Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde - PRÓ-SAÚDE 

(BRASIL, 2005). Esses dois programas de incentivos conquistados foram fortalecedores e 

norteadores da implementação do PBL nesse curso. Em 2006, concluiu o curso de 

“Ativadores de Processos de Mudança para Profissionais de Saúde” pela FIOCRUZ/MS 

(BRASIL) e em 2007 ingressou no curso de especialização “Ensino em Ciências da Saúde” 

do CEDESS/UNIFESP sendo selecionada, no final do curso, para o Mestrado em Ciências da 

Saúde no Programa de Pós-Graduação, Strictu Sensu, em Ensino em Ciências da Saúde, dessa 

instituição. 

Atualmente continua como membro da Comissão de Educação Médica - CEM, 

atuando na comissão de currículo. O trabalho dessa comissão consiste em reavaliar o 
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currículo e propor mudanças e adaptações ao projeto pedagógico vigente conforme o 

diagnóstico e as recomendações estabelecidas no VI Fórum de Educação Médica – 

Unimontes, ocorrido em maio de 2007. 

 Como médica realiza-se com a prática e com os agradecimentos das pessoas que 

atende, ouvindo-as com respeito e sensibilidade. A família é o motivo maior da busca pessoal 

e da trajetória. O compromisso e dedicação, nesta trajetória profissional, a estimula para a 

construção do conhecimento no âmbito da pesquisa científica. A pesquisa, no campo do 

Ensino em Ciências da Saúde, vem contribuir com os cursos de graduação, principalmente 

aqueles que vivenciam mudanças curriculares ou estão em processo de consolidação das 

mesmas. Pessoalmente, esta construção de saberes possibilita a agregação de outros valores a 

sua realização profissional. 

 

1.2 - Justificativa 

                                                                                                

Refletir sobre a responsabilização de se construir permanentemente um currículo e 

redimensioná-lo na perspectiva da aprendizagem problematizadora e da integração curricular 

percebe-se ser uma tarefa desafiante, que exige compromisso e dedicação dos docentes e 

estudantes, participação efetiva da gestão, apoio da instituição e parceria com outras. É nessa 

rede de relações e interdependências que se busca formar um profissional com competência 

técnica, com valores éticos e de cuidado, com visão humanística, com compromisso social e 

ao mesmo tempo crítico, reflexivo, moderador e avaliador de sua aprendizagem e de sua 

atuação profissional.  

Parte dessa tarefa desafiante enfrentada nos currículos com metodologias ativas é 

aplicar na prática o que se tem de proposta de aprendizagem.  Esse problema passa tanto por 

quem elabora (docentes do grupo de construção curricular) como por quem executa (docentes 

tutores, instrutores e preceptores) e estudantes. Por ser um processo ativo, motivador, 

colaborativo e influenciado pelo contexto, passa pela dependência da relação entre docentes e 

estudantes. O entendimento, compromisso, interesse dos docentes e estudantes e a interação 

docente-docente e docente-estudante tornam-se essenciais neste processo. Na dimensão desse 

olhar torna-se válido conhecer, analisar, confrontar e pesquisar as concepções docentes sobre 

esta aprendizagem, os currículos que a preconizam, os desafios enfrentados e seus resultados 

na formação médica. 
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1.3 - Questões Orientadoras  

 

O reconhecimento da importância da construção e reconstrução curricular nas 

metodologias ativas, como PBL, do papel dos docentes e dos estudantes como sujeitos 

promotores deste processo, proporcionaram quatro questionamentos:  

 

 Quais as concepções docentes sobre a aprendizagem e o currículo nas propostas 

pedagógicas com metodologias ativas em escolas médicas? 

 Quais as posturas de docentes e estudantes no currículo com metodologia ativa?  

 Como a vivência no currículo com metodologia ativa pode influenciar a formação do 

futuro médico? 

 Quais os desafios/dificuldades enfrentados pelos docentes e estudantes no currículo 

com metodologia ativa? 
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2 - OBJETIVOS 

 

2.1 - Objetivo Geral: 

 

 Investigar, na ótica de docentes do curso de medicina da Unimontes, a proposta de 

metodologia ativa na formação médica.  

 

2.2 - Objetivos Específicos:   

 

 Apreender as concepções/percepções docentes sobre a aprendizagem e currículo no 

projeto pedagógico do curso de medicina da Unimontes. 

 Investigar posturas de docentes e estudantes na metodologia ativa. 

 Conhecer potenciais influências da vivência do estudante no currículo com 

metodologia ativa na sua futura prática profissional. 

 Identificar junto a esses docentes os desafios/dificuldades presentes nesta proposta 

curricular. 
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3 – REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 - Dimensões da Construção e Reconstrução Curricular 

 

Uma aproximação em torno do significado e origem de utilização da palavra currículo 

vem favorecer o entendimento em torno de sua relevância como componente integrante e 

essencial na formação das pessoas, presente em todas as instituições de educação.  

Houaiss (2007) define currículo como 
1
: substantivo masculino: ato de correr; corrida, 

curso; pequeno atalho, desvio em um caminho; [...] programação total ou parcial de um curso 

ou de matéria a ser examinada; [...] m.q. corricoche. currículo ²: documento em que se 

reúnem dados relativos às características pessoais, formação, experiência profissional e/ou 

trabalhos realizados por um candidato a emprego, atividade de autônomo, cargo específico 

etc.; curriculum vitae. 

A palavra “currículo” evoca em muitas mentes a rotulagem bastante frustrante de 

conjuntos de horas atribuídas a diferentes tipos de ensino, e que os conjuntos de tempo devem 

ser todos preenchidos. No entanto, os ancestrais da palavra currículo são de interesse e 

conotação superior ao que essa interpretação implicaria. O primeiro uso educacional 

conhecido da palavra currículo ocorreu durante uma reforma na universidade Glasgow, em 

1577, como resultado de várias intervenções calvinistas, remodelada para aumentar o 

suprimento dos ministros protestantes. A residência na faculdade tornou-se obrigatória, o 

comprimento dos cursos foi reduzido, o ensino planejado conforme rígida programação, os 

exames mais regulamentados e esperava-se que os professores professassem a fé protestante e 

participassem de um culto obrigatório. A palavra currículo começou a ser usada na esteira 

dessas mudanças e a fornecer um nome coletivo a todas essas atividades (WALTON; 

MATTHEWS, 1989). 

A construção curricular, é vista hoje como parte de um processo, está além de uma 

estrutura sistematizada de conteúdos e atividades, é complexa e contínua sendo influenciada 

e influenciando dimensões históricas, culturais e sociais da instituição e seu entorno. Nas 

escolas que adotaram metodologias ativas de ensino-aprendizagem, como a Unimontes, esse 

processo é vivenciado na prática cotidiana dos docentes e estudantes.   

Para Batista (2004), entende-se currículo como, 

 

Construção social que se elabora no cotidiano das relações institucionais, 

podendo ser analisado como: função social, refletida na relação escola-
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sociedade; projeto ou plano educativo; campo prático que permite analisar a 

realidade dos processos educativos, dotando-os de conteúdo e território de 

práticas diversas que não se restringem aos processos pedagógicos; espaço 

de articulação entre a teoria e a prática; objeto de estudo de investigação. (p. 

53-54). 

 

Para o autor, o planejamento curricular em saúde assume uma complexidade, 

exigindo um processo de construção coletiva e participativa. Os docentes assumem, nesse 

processo, um lugar de destaque. As dificuldades freqüentemente apontadas (falta de tempo, 

salários baixos, excesso de burocracia), a resistência usual a mudança (relação com 

experiências prévias sem sucesso, comodismo, insegurança com o novo, eventual perda de 

“poder”) e os aspectos relacionados à profissionalização docente são desafios permanentes a 

serem superados.  

Segundo Komatsu, Zanolli e Lima (1998), 

 

O desenvolvimento curricular deva ser permanente em uma instituição, sem 

que tenha obrigatoriamente que evoluir aos saltos e somente em “reformas 

curriculares”. A APB pode constituir-se, além de uma metodologia ativa de 

ensino/aprendizagem, em uma estratégia para o desenvolvimento curricular 

permanente. (p.227). 

 

Essa construção curricular permanente envolve novos atores, novos conteúdos, novas 

concepções e novas inter-relações. Pensando na construção curricular, na concepção do 

aspecto reflexivo, reporto a Batista e Batista (2004, p. 19), “[...] O olhar de professores da 

saúde que, ao refletir sobre suas práticas, vai explicitando as crenças, pressupostos e 

princípios que os têm orientado na docência universitária.”  

Para esses autores, 

 
É preciso articular as experiências oferecidas ao “futuro professor” com as 

circunstâncias históricas que determinam essas experiências e com os 

fundamentos que sustentam as práticas empreendidas, superando o perigo de 

entender-se reflexão como um exercício descomprometido de “pensar ao 

vento” e construindo um entendimento de reflexão como uma competência 

humana edificada nas interações sociais, historicamente situadas, que opera 

sobre conteúdos concretos e se desdobra em parâmetros norteadores de 

ações deliberadas e intencionais. (p.20). 

 

Sobre a complexidade do currículo, Maia (2004) diz,  

 

[...] o currículo deve representar um recorte real do mundo. Ampliando um 

pouco mais a reflexão, esse recorte não deve apenas incluir os conteúdos, 
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mas suas inter-relações, da forma complexa que se apresentam no mundo 

real. (p.107-108). 

 

Os conteúdos no âmbito das diretrizes atuais para graduação dos cursos de medicina 

têm sido valorizados preferencialmente no “como”, ou seja, nas estratégias de ensino-

aprendizagem.  

Maia (2004, p.123) ressalta, “[...] que o aluno deve “aprender a aprender”, no 

sentido de que não apenas o aluno, mas a escola deve, sim, ser responsável por um conjunto 

de conteúdos necessários à prática profissional futura com qualidade.”  

Um grupo de docentes é responsável pela revisão, reconstrução e reorganização das 

atividades teóricas e praticas. A revisão curricular e didática está na dependência do 

planejamento desses grupos de docentes.  

Para Batista (2004, p. 35), “Planejar não pode ser considerado uma atividade neutra, 

mas intencional; conta com a projeção de objetivos e estabelecimento de meios, sendo um 

exercício de reflexão ideologicamente comprometido.”  

A operacionalização destas atividades é executada também por um grupo de docentes, 

que pode não ser o mesmo que as planejou. A intencionalidade de quem planeja pode não ser 

alcançada. São fatores capazes de interferir na proposta pedagógica: as particularidades de 

cada docente como competência, capacitação, conhecimento e treinamento no método, 

interesse pessoal e profissional, área de formação profissional ou especialidade; e de cada 

grupo como é constituído, problemas e desafios enfrentados, aproximação e conhecimento do 

Projeto Pedagógico e do sistema de avaliação, apoio da gestão.  

Assim considero importante o que Maia (2004, p. 133) diz, 

 

O planejador da área de currículo, além do subsídio conceitual que emerge 

da aproximação das áreas de saúde e da educação, conta com dois 

instrumentos fundamentais para o aprimoramento da formação profissional 

no contexto do currículo. O primeiro consiste na avaliação, considerando-se 

esta como voltada à globalidade dos processos institucionais de gestão e 

formação, bem como dos indivíduos que deles participam. O segundo situa-se 

no campo da pesquisa educacional, dirigida tantos aos aspectos teóricos do 

campo do currículo (modelos, formatos, estratégias, etc.), como à 

investigação científica das práticas de formação, no campo prático em que 

elas ocorrem.  
 

Vasconcellos (1995 apud Batista, 2004, p. 37) conceitua planejamento curricular 

como a proposta geral das experiências de aprendizagem que serão oferecidas pela escola 
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incorporada nos diversos componentes curriculares. Dá a espinha dorsal da escola, desde as 

séries iniciais até as terminais.  

O Projeto Pedagógico é o marco referencial nesta construção e reconstrução 

curricular. Por ser balizador, propostas flexíveis devem se resguardar para não perder esse 

referencial, evitando, assim, ter currículos diferentes para turmas de um mesmo curso. As 

Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação (BRASIL, 2001) referenciam e orientam 

a elaboração do Projeto Pedagógico. Os docentes que planejam e organizam o currículo 

deveriam ter conhecimento suficiente para contextualização desse com a construção dos 

módulos e planejamento das avaliações.  

Sobre as diretrizes a resolução CNE/CES nº4 (BRASIL, 2001) instituiu as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina e conforme o artigo 12 em seu 

parágrafo segundo, a estrutura do Curso de Graduação em medicina deve, 

 

I - Ter como eixo do desenvolvimento curricular as necessidades de saúde dos 

indivíduos e das populações referidas pelo usuário e identificadas pelo setor 

saúde; 

II - 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; 

III - incluir dimensões éticas e humanísticas, desenvolvendo no aluno atitudes 

e valores orientados para a cidadania; 

IV - promover a integração e a interdisciplinaridade em coerência com o eixo 

de desenvolvimento curricular, buscando integrar as dimensões biológicas, 

psicológicas, sociais e ambientais; 

V - inserir o aluno precocemente em atividades práticas relevantes para a sua 

futura vida profissional; 

VI - 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; 

VII - propiciar a interação ativa do aluno com usuários e profissionais de 

saúde desde o início de sua formação, proporcionando ao aluno lidar com 

problemas reais, assumindo responsabilidades crescentes como agente 

prestador de cuidados e atenção, compatíveis com seu grau de autonomia, 

que se consolida na graduação com o internato; e 

VIII - vincular, através da integração ensino-serviço, a formação médico-

acadêmica às necessidades sociais da saúde, com ênfase no SUS. (BRASIL, 

2001). 

 

De acordo com Oliveira e Koifman (2004, p. 157), 

 

A efetivação dos pressupostos teóricos e metodológicos de currículos 

voltados para a integralidade passa necessariamente pela adequação dos 

“códigos” e valores legitimadores das verdades discursivas sobre o objeto 

saúde e suas determinações. Também pelo entendimento do que seja 
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efetivamente a prática em saúde e suas singularidades, que se traduzem nos 

temas selecionados, nos conteúdos, nas escolhas didático-pedagógicas, nos 

cenários de prática selecionados e nas formas de avaliação desenvolvidas 

durante o processo de formação.  
 

A avaliação do processo pelo docente e estudante constitui o principal mecanismo 

mediador de qualidade. Se forem consideradas apenas as dimensões técnica, metodológica e 

de conteúdo, nessa avaliação, provavelmente não se obterá uma avaliação real do processo. 

As características particulares e individuais dos docentes e dos grupos podem ser capazes de 

direcionar suas decisões e comprometer seu potencial participativo no planejamento e 

execução destas atividades. É importante que o docente tenha concepção do seu real papel 

nesta construção e organização curricular.  

Para Oliveira e Koifman (2004, p. 153), 

 

[...] a avaliação é um componente de grande importância, sendo considerada 

parte integrante do processo de planejamento curricular. Deve estar presente 

em todos os estágios de seu desenvolvimento e não restrita apenas aos 

resultados finais.  
 

Sobre a formação docente, Rios (2001 apud Batista e Batista, 2004, p. 17) destaca-a  

como campo de pesquisa complexo e urgente,  

 

Complexo por expressar tensões entre perspectivas teórico-metodológicas 

que buscam contribuir para a formulação de políticas de formação que 

extrapolem as meras situações de capacitação e atualização. Nesse sentido, 

inscreve-se a urgência: as transformações sociais exigem que os professores 

dialoguem criticamente com as propostas pedagógicas e acadêmicas, 

assumindo um lugar de interlocutor privilegiado, e, assim, estruturem 

cenários de aprendizagem que sejam significativos e problematizadores dos 

movimentos sociais, seus determinantes históricos e as possibilidades de 

superação.  

 

A responsabilização do docente e do estudante com as atividades é modificada 

quando comparada com os currículos tradicionais. O entendimento, o comprometimento, a 

concepção, a aceitação, o interesse, a resistência, o desinteresse são fatores que influenciam 

diretamente nessa responsabilização e nos resultados de ensino-aprendizagem.  

Chamando atenção para o treinamento docente no contexto da sua formação, Batista e 

Batista (2004, p.22) dizem, “[...], ressignificando suas funções: a intencionalidade, o 

reconhecimento da bagagem já construída, mas uma atenção especial com o emergente, a 

responsabilidade docente e a idéia de processo.”  
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Destacando os diferentes papéis do docente em cursos com metodologias ativas como 

o PBL, Iochida (2004, p. 162) comenta, 

 

Essa é uma nova relação que, muitas vezes, não fica clara e apresenta 

dificuldades para o professor, que pode ressentir-se dessa mudança de 

papéis, como se sofresse uma perda. Uma vez que compreenda a abrangência 

e a magnitude de seu novo papel, no entanto, o docente poderá sentir-se mais 

livre, pois não terá sobre seus ombros a responsabilidade de ser o detentor 

único do conhecimento, podendo desfrutar da oportunidade de aprender 

continuamente.  
 

Para Komatsu (2002, p. 20), “Ser professor sujeito da educação é estar 

permanentemente comprometido com a educação: a dos outros (professores, estudantes, 

comunidade) e a sua própria (professor).”  

Essas situações podem gerar lacunas de conhecimento e, por sua vez, interferirem na 

formação do profissional com o perfil e competências coerentes com a proposta pedagógica.  

Sobre o valor do currículo na mudança, Maia (2004, p. 102) destaca, 

 

[...] tais mudanças demandam, no campo da educação, uma valorização da 

temática do currículo, como objeto de reflexão, pesquisa e produção 

científica. De fato, nas áreas do ensino superior voltadas para a formação de 

professores, bem como na pesquisa educacional, a formação na área de 

currículo é, atualmente, alvo de discussão e revisão, no que diz respeito a 

conteúdos e estratégias.   
 

Refletindo sobre todos estes aspectos que envolvem a construção dos currículos, 

retomo a Maia (2004, p. 113), 

 

Nunca é, entretanto, um produto final, uma vez que precisa ser 

continuamente reconstruído, alimentado pelas informações obtidas pela 

avaliação e pela pesquisa. Por intermédio destas, é possível, incorporar e 

aprimorar, no currículo planejado, as experiências educacionais que, sendo 

compatíveis com os objetos educacionais da instituição, ocorrem na 

realidade cotidiana dos estudantes, no trajeto de seu processo de formação.  

 

Valorizando novas culturas de formação docente nos projetos institucionais, Cunha 

(1998 apud Batista e Batista, 2004, p. 29-30) diz, 

  

Pensar sobre esse projeto institucional implica, também, assumir a formação 

do professor como um processo continuado, em que seus saberes docentes 

vão se transformando, à medida que empreende seu trabalho pedagógico, 

problematiza e investiga sua própria prática. Nesse sentido, o professor 

universitário precisa de instrumentos teórico-metodológicos que estejam 
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continuamente em debate, para que consiga redimensionar suas concepções e 

fazeres.  

 

Entendendo a importância da concepção docente na pesquisa em educação, retomo 

Batista e Batista (2004, p.31), 

 

Nesse panorama, situa-se a relevância e a urgência de produzir 

conhecimento acerca da docência universitária em saúde, adentrando em 

áreas cuja discussão sobre, para e com o professor possa ainda não estar 

consolidada; mas já materialize práticas de formação a ser reveladas e 

tomadas como objeto de estudo e do fazer profissional.  

 

Revendo o valor das análises das metodologias ativas na pesquisa em educação, 

Iochida (2004, p. 166) comenta, 

 

Atenção especial deve ser dada aos nós críticos das metodologias 

problematizadoras: o risco de tomá-las como simples instrumentos técnicos, 

desvinculados de um projeto político-pedagógico; o viés de discutir apenas a 

partir da centralidade do aluno, secundarizando as condições concretas de 

prática e formação e o lugar do ensino como ação intencional; o desafio de 

reconfigurar o papel do educador em uma perspectiva dialógica; e os 

dilemas concernentes à (re)construção de desenhos curriculares.  
 

Sobre o papel do currículo médico, Grundy (1987) entende-o como ação de pessoas 

engajadas na educação médica e considera que, no currículo baseado no processo, a ênfase 

está na ação e na prática, colocando a relevância da interação entre docentes e estudantes. 

 

3.2 - Dimensões da Aprendizagem e de Currículos com Metodologias Ativas  

 

Para situar-me sobre a construção e reconstrução de currículos para cursos de 

medicina que adotaram metodologias ativas (PBL) no Brasil e no mundo, resgatei na 

literatura artigos de pesquisa que direcionam para relevância da aprendizagem ativa nestes 

currículos; seus enfrentamentos e repercussões na formação médica; a teoria e método que 

sustentam a sua aplicação, assim como, artigos de revisão que analisam justificando, 

apoiando ou contestando a sua efetividade na educação médica. Antes, portanto considerei 

importante rever conceitos e teorias de aprendizagem e conhecimento, com intenção de 

prover um melhor entendimento.  
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3.2.1 – Um Breve Olhar na Aprendizagem e no Conhecimento 

De acordo com Foulin e Mouchon (2000, p.15), “Todos estão de acordo em atribuir 

ao indivíduo uma capacidade essencial: a de aprender. Entretanto os pontos de vista 

divergem quanto à natureza da aprendizagem.”  

Foulin e Mouchon (2000) descrevem que para os behavioristas, a aprendizagem é 

regida por leis gerais que podem ser descobertas apenas por fatos observáveis, ou seja, 

modificação do comportamento pela experiência. Com a necessidade de ir além dos 

fenômenos observáveis aos poucos estes conceitos foram abandonados e inseridos a teoria 

piagetiana e a abordagem cognitiva do processamento da informação.  

Sobre Piaget os autores comentam que “a aprendizagem consiste numa modificação 

do estado dos conhecimentos.” Descrevem que Piaget propõe um modelo de desenvolvimento 

intelectual estruturalista, construtivista e interacionista de grande utilidade para educação. O 

desenvolvimento estruturalista postula a existência de organizações internas que permitem 

integrar dados cada vez mais complexos. No desenvolvimento construtivista Piaget reporta ao 

equilíbrio das estruturas cognitivas como uma passagem de um estado de menor equilíbrio, 

como respostas do sujeito às perturbações externas, para um equilíbrio superior, com novas 

possibilidades resultando em uma estrutura cognitiva mais forte. “Os progressos do 

conhecimento resultam de uma construção na qual o sujeito é ator de suas aprendizagens em 

interação com o mundo,” concepção construtivista da aprendizagem. Em sua teoria 

interacionista “o ser humano é permanentemente solicitado por seu meio físico ou social, o 

qual é obrigado a adaptar-se.” “A evidenciação do papel benéfico do conflito cognitivo 

confere à abordagem piagetiana uma verdadeira dimensão educativa.” O conflito cognitivo 

manifesta a idéia de que a conscientização pelo indivíduo de que existe uma resposta diferente 

da sua em uma determinada situação, provoca uma tensão interna que é de natureza cognitiva. 

Foram observadas algumas limitações nas teorias piagetianas ao negligenciar os sistemas de 

representações (linguagem, memória...) e as influências sociais na aprendizagem.  

Os autores ainda fazem considerações sobre os aspectos sociocognitivos das 

aprendizagens, e sobre as correntes que compartilham com esta idéia (inspiradas nas teses 

desenvolvidas por Vygotsky) que consideram a interação do indivíduo com o meio social um 

componente determinante de suas aquisições cognitivas. “A abordagem sóciocognitiva 

substitui a interação Sujeito-Objeto por uma interação em três termos: Sujeito-Outro-

Objeto.”  

Para Savery e Duffy (1995) o construtivismo é uma visão filosófica de como nós 

entendemos ou conhecemos. Os autores apóiam e recomendam a leitura sobre os 
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conhecimentos filosóficos de Rorty (1991) e vonGlaserfeld (1989) e caracterizam essa visão 

filosófica com três proposições. 1) O entendimento está em nossa interação com o meio 

ambiente, ou seja, nós não podemos falar sobre o que  é aprendido separadamente de como é 

aprendido, como se uma variedade de experiências todas levassem ao mesmo conhecimento. 

O que aprendemos está na função do conteúdo, do contexto, da atividade de aprender e dos 

objetivos para aprender. O conhecimento é uma construção individual, mas a cognição não 

está somente dentro do individuo, ela é parte da totalidade do contexto, ou seja, a cognição é 

distribuída. 2) O conflito cognitivo é o estímulo para aprendizagem e determina a organização 

e natureza do que é aprendido, ou seja, essa situação de conflito (quebra- cabeça) sugere  

objetivos intelectuais e pragmáticos para aprendizagem, e considera principalmente o que é 

aprendido. O objetivo está em determinar do que o aprendiz ocupa-se, o que a experiência 

prévia do aprendiz traz para sustentar a construção do entendimento. 3) O conhecimento 

envolve uma negociação e a avaliação da capacidade de entendimento do indivíduo, ou seja, o 

ambiente social é crítico para o nosso entendimento individual assim como para o 

desenvolvimento de propostas para retomarmos o conhecimento. Os grupos colaborativos são 

importantes por que nós testamos nosso conhecimento e examinamos o conhecimento dos 

outros, como mecanismo para o enriquecimento, intervenção, e expansão do nosso 

entendimento sobre determinado fenômeno ou assunto. Os autores demonstram em seu artigo 

como o PBL é um modelo instrucional consistente com os princípios de instrução do 

construtivismo. 

Sobre a teoria do conhecimento Willems (1981) considera o termo conhecimento 

como a informação que está armazenada na memória, como resultado do processo de 

aprendizagem, podendo essa ser fatos, fórmulas e regras de seu uso.  Conhecimento então é o 

resultado de um processo de aprendizagem e esse resultado da aprendizagem pode ser a base 

para vários tipos de desempenho. Existe uma clara distinção entre aprendizagem e 

desempenho, considerando se esses se baseiam no processamento da informação ou na visão 

da abordagem orientada pela ação.  

Este autor concorda que os resultados da aprendizagem são flexíveis ou “transferíveis” 

se a pessoa que os tem a sua disposição também é capaz de realizar vários desempenhos 

diferentes além daqueles que foram especificamente ensinados.  

Com o objetivo de levantar algumas idéias sobre a razão pela qual o conhecimento que 

tem sido armazenado na memória não pode ser relembrado no momento certo 

(disponibilidade insuficiente), Willems (1981) descreve que alguns detalhes sobre o 

funcionamento da memória são necessários como o armazenamento e processamento da 
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informação. Para os cientistas cognitivos partes da estrutura da memória e os processos dentro 

dela desempenham um papel no armazenamento da informação. A informação nos alcança 

por meio dos sentidos. O objetivo do processo de aprendizagem é ter a informação à 

disposição no momento certo e da forma certa, deve ser possível relembrar (atualizar) 

informações no momento certo. Essa atualização se dá com sucesso se a pessoa administra as 

informações relevantes de sua memória. Quando a informação desejada precisa ser 

relembrada, deverá haver dicas (descrições) para recuperar o que se deseja da memória. Isso 

significa que deve haver uma ligação entre a informação requisitada, e a dica que a situação 

pode fornecer. Em geral, parece que na aprendizagem não só a informação é armazenada, mas 

também as dicas com as quais a subseqüente aparição irá promover a recuperação dessa 

informação.  

Para Willems (1981) o professor sabe ou tem uma idéia sobre a situação na qual a 

informação tem que ser subseqüentemente relembrada pelo aprendiz, é dever do professor 

antecipar esta situação com o objetivo de determinar a natureza da dica a ser ensinada.  

Ele descreve, ainda, que os resultados da aprendizagem são mais flexíveis se o 

conhecimento algorítmico (operações e regras) estiver relacionado de perto com o 

conhecimento proposicional (características, eventos e outras). O conhecimento proposicional 

preocupa-se com conceitos gerais e as características deles e o conhecimento algorítmico, em 

meta-operação, com base nas quais, as várias operações podem ser retiradas da memória na 

ordem certa. Na ordem funcional do conhecimento duas condições devem ser conhecidas. 

Primeiramente, a situação prática e a situação de ensino têm que se complementar e segundo, 

os estudantes precisam ter conhecimento algorítmico e proposicional a seu dispor. Se o 

estudante está para adquirir o conhecimento algorítmico e proposicional, é preciso que se 

ofereça a ele a possibilidade de realmente enfrentar problemas.  

Simpson (2006) reconhece que o conhecimento isolado é desagradável e inútil, mas a 

integração requer inovação e imaginação. Comenta sobre criação de uma proposta de 

integração em um módulo de Ciclo de Vida no 3º ano do curso médico, em que oportuniza 

aos estudantes ferramentas adequadas e treina-os para o uso dessas ferramentas no processo 

de ensino-aprendizagem. Destaca como aspectos chaves da aprendizagem: ser auto-

direcionada, o suporte adequado para apropriar o centro de ensino, a facilitação e recursos, o 

trabalho em equipe e responsabilidade, a avaliação e retorno, a reflexão e revisão quando 

necessário e a disseminação da informação. São estes cenários que sustentam o módulo, pelo 

percurso ou extensão das oportunidades de ensino-aprendizagem, o que ajuda os estudantes a 

aplicarem apropriadamente o conhecimento, capacitando-os para a aprendizagem 
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independente e desenvolvimento de habilidades dentro de um processo de ensino-

aprendizagem. Simpson ainda considera um bom programa de temas definidos, sessões de 

trabalho em pequenos grupos, trabalho prático e leituras, capazes de promover uma variação 

na aprendizagem. Outro ponto relevante é garantir que as sessões de ensino (instrução) sejam 

pertinentes ao tema discutido, com o tempo e cenários clínicos. 

Para Cunha (1996) a aprendizagem é significativa quando o estudante interage 

ativamente com objeto do conhecimento, tornando-se o principal ator do processo de 

construção do conhecimento, através de diferentes processos mentais e assumindo a 

responsabilidade sobre sua formação.  

 Libâneo (1987) concorda que o processo de ensino-aprendizagem relativo aos novos 

conteúdos deva permitir que o estudante seja desafiado a progredir nos seus conhecimentos.   

 

3.2.2 – Princípios Instrucionais em Currículos com Metodologia Ativa Baseada em 

Problemas 

Os currículos com Metodologias Ativas de Aprendizagem privilegiam o estudante 

como sujeito participativo, ativo, interativo, capaz de monitorar e avaliar seu desenvolvimento 

na construção do conhecimento e busca nos recursos educacionais, novos valores, 

transformando o papel do docente e redimensionando os ambientes de aprendizagem.     

Para Willems (1981) no ensino baseado em problemas a situação é organizada para 

que os estudantes confrontem com problemas que eles têm que resolver com certa quantidade 

de ajuda. A solução torna-se menos importante do que o caminho que os estudantes 

percorrem para alcançá-la. Para este método é importante que o estudante aprenda a enfrentar 

e resolver problemas de forma satisfatória espera-se assim que a disponibilidade e a 

flexibilidade do conhecimento sejam melhoradas.  A disponibilidade pressupõe-se que seja 

determinada, pelo modo como a informação é dada. No ensino baseado em problemas, a 

informação é dada e processada dentro de uma estrutura engajada em problemas formando um 

princípio ordenado a qual a informação está acoplada. A informação que ele precisa para 

solucionar o problema forma uma entidade coerente e a situação fornece dicas que dão a ele 

acesso a essa informação de uma forma simples. Quanto à flexibilidade essencial atenção 

deve ser dada ao método de resolução de problemas pelos estudantes, é nisso que o ensino 

baseado em problemas se baseia e parece oferecer excelentes possibilidades para enfrentar os 

problemas. 

Esse autor considera que um currículo, predominantemente baseado em problemas, 

capacita os estudantes desde o início a perceber o significado do conhecimento profissional e 
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a aplicar o conhecimento adquirido. Esses problemas terão que ser facilmente tratáveis no 

começo, e os métodos de solução de problemas devem ser comparativamente simples. O 

encorajamento dos estudantes para cooperar com seus pares na resolução de problemas 

simples é recomendado, e também com perspectiva de atuação futura. Gradativamente no 

currículo, os estudantes devem ser confrontados com problemas mais complexos, e 

eventualmente enfrentar tais problemas sem ajuda, após terem sido devidamente preparados, 

na parte final de um currículo.  

Savery e Duffy (1995) concordam com os princípios instrucionais do construtivismo 

propostos por Lebow (1993) e propõem um guia de interpretação para estes e para sua 

aplicação nos ambientes de PBL. 1)Apoiar toda aprendizagem em atividades para grandes 

tarefas ou problemas. 2) Sustentar o estudante no desenvolvimento  de propriedades para o 

problema ou tarefa global. 3) Desenho de uma tarefa autêntica. 4) Desenho de tarefas e 

ambientes de aprendizagem que refletem a complexidade dos ambientes em que eles atuariam 

nas fases finais de aprendizagem. 5) Dar ao estudante a propriedade do processo usado no 

desenvolvimento de uma solução. 6) Desenho de ambientes de aprendizagem que sustentam e 

desafiam o pensamento dos estudantes. 7) Encorajar o teste de idéias contra visões 

alternativas e ambientes alternativos. 8) Promover oportunidades e sustentar a reflexão no 

conteúdo aprendido e no processo de aprendizagem. 

Dolmans et al. (2005) destacam os princípios da aprendizagem ativa como um 

processo construtivo, auto-dirigido, colaborativo e contextual. É construtivo por que o 

estudante é ativo, constrói e reconstrói seu conhecimento; auto-dirigido, pois os estudantes 

têm um papel ativo no planejamento, monitoramento e avaliação do processo de 

aprendizagem, o que gera motivação, importante para promover e sustentar a aprendizagem 

auto-regulada. Colaborativo, por envolver colaboração mútua e um entendimento 

compartilhado de um problema. Contextual, na medida em que a construção do 

conhecimento se dá em um contexto significativo, aplicável nos cenários de prática do 

estudante e na prática futura.  

Walton e Matthews (1989) descrevem sobre o relatório do simpósio realizado sob a 

proteção da “World Federation for Medical Education”, projetado a partir do intercâmbio de 

pontos de vista entre especialistas em educação médica que tiveram experiência especial no 

PBL, o qual visa a informar os docentes de graduação, pós-graduação e educação médica 

contínua e outros, que procuram aprender mais sobre a PBL. O PBL apesar de ser 

interpretado como um simples método precisa ser visto sobre um contexto ampliado de 

abordagem curricular. Tem como princípio colocar os estudantes em uma situação particular 
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e, em seguida dar-lhes uma tarefa ou um desafio como uma fonte de aprendizagem, 

organizado conforme seria semelhante ao trabalho o qual eles serão confrontados em seu 

futuro profissional. As razões para a adoção da PBL relacionam com a aquisição de 

competências profissionais, como a “aprendizagem sobre como tomar decisões cientificas, o 

raciocínio clínico, a abordagem holística, a aprendizagem auto-direcionada (para a educação 

continuada ao longo da vida), a colaboração em equipes, e aprender a escutar, responder e 

participar de discussões relevantes,” com a vantagem de estar inserida em um contexto o qual 

ela será posteriormente aplicada.  

Para os autores, 

  

O PBL é um método de ensino e aprendizagem com uma lógica própria, 

baseada na ciência cognitiva e na pedagogia, e precisa não ser vista como 

algo geograficamente enraizado em algumas escolas particulares, onde ela 

tem se tornado a preocupação principal dos professores. O PBL é aplicável 

em qualquer cenário educacional ou de treinamento. Não é prerrogativa de 

novas escolas médicas famosas. (p. 546). 

 

O PBL em um currículo, conforme Barrows e Kelson (1995) foi condicionado a 

importantes objetivos: 

 

1) Construir uma base de conhecimento flexível e extensiva;  

2) Desenvolver habilidades efetivas de resolver problemas; 

3) Desenvolver habilidades de aprendizagem auto-direcionada e que duram toda a vida; 

4) Tornarem-se colaboradores efetivos; 

5) Tornarem-se intrinsecamente motivados a aprender.  

  

Hmelo-Silver (2004) descreve e comenta sobre esses objetivos: 

    O primeiro objetivo consiste em envolver a integração da informação através de 

múltiplos domínios. Cada conhecimento é coerentemente organizado em torno da 

profundidade dos princípios de um domínio e flexivelmente condicionado ao grau que este 

pode ser integralmente recuperado e aplicado sobre circunstâncias variáveis e apropriadas.  

O segundo objetivo inclui a habilidade de aplicar apropriadamente estratégias meta-

cognitivas e raciocínio. Habilidades meta-cognitivas referem-se a controlar o processo de 

planejamento da resolução de problemas, monitorarem o seu progresso, e avaliar se os 

objetivos têm sido alcançados.  
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O terceiro objetivo destaca também a importância das estratégias metas-cognitivas no 

desenvolvimento da aprendizagem auto-dirigida e habilidades de aprendizagem por toda a 

vida, ou seja, capacitar-se para ter autonomia na aprendizagem. Os aprendizes devem ter 

qualidade meta-cognitiva do que eles entendem ou não; serem capazes de definir os objetivos 

de aprendizagem, identificando o que eles devem saber mais sobre a tarefa que eles se 

comprometeram; devem ser capazes de planejar sua aprendizagem; implementar seu plano 

para monitorar e avaliar se os objetivos têm ou não sido alcançados. 

A natureza de um bom colaborador, mencionada no 4º objetivo, refere-se a como 

funcionar bem como parte de uma equipe. Empenhando em estabelecer um terreno comum, 

resolvendo discrepâncias em tempo, negociando ações e caminhando para um entendimento.  

Requer abrir caminhos para a troca de idéias e comprometimento por todos os membros do 

grupo.  

Como quinto objetivo, os estudantes tornarem-se intrinsecamente motivados; para isto 

ocorrer os aprendizes devem trabalhar em tarefas motivadas por seu próprio interesse, 

desafiadoras. Determinar um problema apropriado para estudantes menos habilitados requer 

que os planejadores de problemas entendam qual é o desenvolvimento apropriado, 

interessante para um grupo heterogêneo de estudantes, motivadamente desafiador. Para o 

problema ser intrinsecamente motivador, deve-se munir os estudantes de objetivos próximos e 

tangíveis, reais de aplicação na resolução completa do problema.  

Dolmans et al. (2005) destacam que o PBL, apesar das diferenças existentes nas 

escolas, tem como princípios, três características fundamentais: Problemas como estímulo de 

aprendizagem, impulsionando e guiando a aprendizagem dos estudantes e ativando-os a se 

tornarem comprometidos com sua própria aprendizagem; tutores que são facilitadores e 

sustentam o processo de aprendizagem; grupo de trabalho (tutorial) utilizado como estímulo 

para a interação dos estudantes, colaboração e motivação para a aprendizagem.  

 

3.2.3 – PBL na Prática  

O PBL é uma técnica pedagógica que situa a aprendizagem em um complexo contexto 

para resolução de problemas, munindo os estudantes de oportunidades para adquirir relações 

com o problema específico, através de tarefa que eles precisam conhecer. “O PBL oferece aos 

estudantes potenciais ajudas para tornarem-se pensadores reflexivos e flexíveis no uso do 

conhecimento para tomada de ações” (HMELO-SILVER, 2004, p. 261). 

O PBL autêntico significa que os problemas apresentados aos estudantes são aqueles 

que eles encontrariam na sua prática profissional permitindo-lhes atitudes semelhantes às que 
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teriam na prática. Além de apresentar as atividades de aprendizagem necessárias a prática, a 

seqüência de como essas atividades ocorreriam na prática também é importante (BARROWS, 

1998). 

A abordagem PBL fornece mecanismos pelos quais problemas desafiadores são 

apresentados para os estudantes, deve garantir uma administração eficiente do currículo e que 

as situações do acaso sejam reduzidas ao mínimo. O PBL proporciona aos planejadores de 

currículos um veículo para focar sua atenção na "estrutura" e na "ligação" (WALTON; 

MATTHEWS, 1989). 

Hmelo-silver (2004) entende que PBL auxilia os estudantes a tornarem-se ativos 

porque situa a aprendizagem com problemas reais e tornam os estudantes responsáveis por 

sua aprendizagem, com ênfase no desenvolvimento de estratégias e na construção do 

conhecimento. Os educadores estão interessados no PBL por causa de sua ênfase na 

aprendizagem ativa e transferível, e por ser potencialmente motivador para os estudantes. 

Sobre a utilização de problemas no PBL Albanese e Mitchell (1993, pag. 53) dizem, 

 

Aprendizagem baseada em problemas em seu nível mais fundamental é um 

método de ensino que se caracteriza pela utilização dos problemas do 

paciente como um contexto para que os estudantes aprendam habilidades 

para resolver problemas e adquirir conhecimento sobre as ciências básicas e 

clínicas.  
 

O docente é facilitador e colaborador da aprendizagem, ajuda a guiar o processo de 

aprendizagem através de questionamentos na abertura e fechamento do problema para tornar 

sua opinião visível e manter todos os estudantes envolvidos no processo. A aprendizagem 

auto-dirigida é uma característica distinta do PBL. O PBL está entre as poucas relações e 

aproximações instrucionais que situa a aprendizagem em uma significante tarefa (HMELO-

SILVER, 2004). 

O planejamento mútuo necessário na escolha dos problemas e na sua definição a partir 

dos motivos por trás da escolha é para os docentes potencialmente um dos componentes mais 

instrutivos do PBL. O tempo necessário para este planejamento deve ser suficiente para que 

os docentes desenvolvam a compreensão das competências pedagógicas requeridas na seleção 

de exemplos a serem utilizados, e para utilizar esses exemplos com os estudantes (WALTON; 

MATTHEWS, 1989). 

No PBL, o problema é o foco para a construção de conhecimento e raciocínio de 

estratégias; tem como processo um ciclo de aprendizagem específico, utilizando ferramentas 

simples como um fichamento, quadro branco estruturado com uma lista de fatos, idéias 
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(hipóteses); assuntos de aprendizagem e plano estruturado de ação para ajudar o estudante em 

sua resolução do problema de aprendizagem. Tem a aprendizagem colaborativa como 

relevante aspecto (HMELO-SILVER, 2004). 

Dolmans e Schmidt (2006) comentam em suas conclusões sobre os estudos que 

focalizaram o processo cognitivo nos grupos de PBL e demonstraram que a discussão em 

grupo estimula o conhecimento prévio, a retomada da informação, a construção da teoria, o 

raciocino cumulativo, que o conflito cognitivo leva a mudanças conceituais, e que a 

construção de aprendizagem colaborativa ocorrem no grupo tutorial. 

Existem no mínimo dois pontos chaves na alma da aproximação de aprendizagem 

através do problema: primeiro, toda relação enfatiza que os aprendizes são ativos na 

construção do conhecimento e em grupo colaborativo; segundo, os papeis dos estudantes e 

docentes são transformados (HMELO-SILVER, 2004).  

Como metodologia de ensino, o PBL direciona toda a organização curricular de um 

curso, com necessidade de mobilizar o corpo docente, acadêmico e administrativo da 

instituição, demandando alterações estruturais e trabalho integrado dos departamentos e 

disciplinas que compõem o currículo dos cursos. Como pressupostos e estrutura de trabalho 

os estudantes do PBL assumem o paciente (problema) como tarefa de resolver o seu 

problema, buscando suas causas e procurando enfrentá-lo por diferentes caminhos de estudo. 

A intenção do problema/caso e o papel do tutor é proporcionar uma verdadeira investigação 

por parte dos estudantes, promovendo a integração dos conteúdos, utilizando diferentes 

processos mentais e ultrapassando a memorização de diagnósticos baseado em sinais e 

sintomas (CYRINO; TORALLES-PEREIRA, 2004). 

Considerada uma das mais significativas inovações curriculares na educação médica 

nos últimos anos, o PBL constitui o principal eixo de aprendizagem teórica em um currículo 

médico, objetivando a integração disciplinar e propondo um docente criativo capaz de 

preocupar-se com o “que”, mas principalmente com o “por que” e “como” o estudante 

aprende (CYRINO; TORALLES-PEREIRA, 2004). 

 

3.2.4 – Enfrentamentos em Currículos PBL 

 São muitas as publicações que discutem e esclarecem sobre as dificuldades e desafios 

encontrados na prática de currículos e na teoria educacional cognitiva de metodologias ativas 

como PBL, e em sua maioria os princípios de aprendizagem estão correlacionados com a 

efetividade do currículo na formação médica.  
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Dolmans et al. (2005) salientam que o PBL na prática educacional apresenta 

problemas por ser um mecanismo de aprendizagem complexo que envolve diferentes 

variáveis influenciando mutuamente; na prática podem surgir problemas se a implementação 

for falha. Os problemas estão relacionados com as três características principais: a construção 

de problemas não é uma tarefa fácil e problemas de papel não direcionam para aprendizagem 

contextual e construtiva como os problemas reais. Tutores excessivamente diretivos, 

dominadores podem gerar tensão e conflito no grupo, e induzirem à falta de confiança e 

absenteísmo nos estudantes.  Por outro lado, tutores excessivamente passivos também são um 

problema. Ambas as situações impedem ou retardam o processo de aprendizagem. Grupos 

tutoriais disfuncionais, com condutas rituais, em que a elaboração e ativação do 

conhecimento prévio não acontecem, grupos que não preparam para a discussão mantendo 

um baixo envolvimento dos estudantes, tornando um processo não colaborativo. 

Colliver (2000) faz uma crítica à idéia geral que o PBL trás sobre a efetividade na 

aquisição de conhecimentos básicos e habilidades clínicas e sobre a teoria educacional 

subjacente. Para isso ele analisa artigos de revisão sobre educação médica e publicações 

científicas que se referem a comparações entre PBL e currículo tradicional, entre 1992 e 1998. 

O autor questiona os princípios educacionais e mecanismos de aprendizagem no PBL e a 

efetividade com respeito a conhecimento e habilidades clínicas. Ele considera a teoria básica 

fraca e os conceitos teóricos imprecisos com deficiente clareza de suas inter-relações. Enfatiza 

que a pesquisa básica é controversa, pois utiliza manipulações para medir resultados 

esperados. Em sua discussão ele conclui considerando os resultados decepcionantes, 

promovido pelas evidências não convincentes quanto à efetividade do PBL, ao menos na 

magnitude que se esperava para um currículo com intervenção tão grande. Comenta que o 

PBL pode proporcionar um maior desafio, motivação e abordagem agradáveis para educação 

médica, mas sua efetividade educacional comparada com outros métodos necessita ser revista.    

Norman e Schmidt (2000) desafiam as conclusões de Colliver, enfatizando que os 

estudos que deram ascensão à introdução nos conceitos de educação médica demonstraram 

que a discussão do problema em cenários de pequenos grupos desafia ativamente o 

conhecimento prévio dos participantes. Uma vez ativado, estimula a discussão, e no retorno 

facilita o processamento do problema. A outra característica está na prática combinada, em 

que os estudantes são requeridos para identificar exemplos de diversas categorias, fazendo 

descobertas sobre outras circunstancias que eles demonstrariam aplicar o conhecimento em 

outras situações.  
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Colliver (2002) retoma a teoria educacional que é rotineiramente citada como 

justificativa para a prática da educação médica. Exemplifica o PBL, por ter produzido poucas 

evidências de ser convincente em sua teoria educacional o que naturalmente gera dúvidas 

sobre a teoria que o rege. Contesta esta teoria, particularmente a cognitiva, e conclui que a 

teoria é pouco mais que uma metáfora, não rigorosa, não testada, não cientificamente 

comprovada. Esta teoria não pode ser confiada para determinar a prática, atividade essencial 

na educação médica.  

Para Cyrino e Toralhes-Pereira (2004) no PBL há necessidade de rever conteúdos, 

verificar possibilidades de integração destes e de disciplinas, e ainda abrir-se para um debate 

sobre o que é essencial para a aprendizagem do estudante no currículo, evidenciando 

freqüentes dificuldades para sua implementação. Os cenários de construção do problema (de 

papel) no PBL visam à integração dos conteúdos, mas às vezes pode ficar descolados da 

realidade. As autoras entendem que preocupar-se em entender as características dos currículos 

que adotaram o PBL, seus resultados e o impacto deste como uma nova proposta de formação 

médica tem sido alvo de pesquisa ultimamente, mas esta literatura tem se caracterizado mais 

pela descrição de experiências do que por uma análise crítica sobre o paradigma da solução de 

problemas e os modelos curriculares que a utilizam.  

Walton e Matthews (1989) destacam como dificuldades freqüentemente relatadas na 

coordenação de curso e por docentes de ciências básicas; as tentativas de introduzir o PBL 

expõem as omissões administrativas e as lacunas do curso de medicina. Os docentes médicos 

podem ser resistentes ao planejamento dos problemas, alegando que estão muito ocupados ou 

sugerindo não interessados. Os docentes pré-clínicos podem estar mais disponíveis, mas 

menos entendidos dos "problemas" mais abrangentes, ou como facilitadores da aprendizagem 

podem ter dificuldades com os problemas clínicos.  

Albanese e Mitchell (1993) nesse artigo de revisão destacam que a questão da 

cobertura de conteúdo em PBL pode ser crítica, e essa cobertura refere se o PBL abrange uma 

gama adequada de conteúdos, se os alunos possam definir o próprio estudo e garantir que eles 

serão capazes de identificar lacunas de conhecimento e aprender novos conhecimentos 

efetivamente. Há evidências de que os estudantes se sentem desconfortáveis com este aspecto 

de PBL. “Mais investigação nesta área é necessária, e estratégias para assegurar a cobertura 

do conteúdo através do compartilhamento de questões de aprendizagem do grupo, fornecendo 

objetivos produzidos pelo corpo docente ou combinando PBL com outro meio de cobertura de 

conteúdo mais eficiente (ex. palestra) deve ser considerado. Estratégias para remediar e 

identificar disfunções do grupo também requer mais consideração. 
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Walton e Matthews (1989) dizem que as aulas podem ser uma excelente ferramenta, 

quando dadas por um docente dedicado ao seu trabalho; para elucidar um conceito muito 

difícil ou por não ser possível adquirir por meio de qualquer outro recurso didático. Aulas de 

alguém vindo de outra universidade, ou que reporte suas próprias pesquisas, podem fornecer 

informação adicional, estímulo e serem mais atualizadas.  Palestra cuja finalidade é "cobrir 

um assunto” geralmente são menos adequadas do que materiais escritos. Seminários, 

demonstrações laboratoriais e exercícios de laboratório são essenciais, e podem ser integrados 

em qualquer currículo PBL. O PBL deve ser reforçado por outras experiências de 

aprendizagem, selecionadas e programadas para ajudar a atingir objetivos específicos. Um dos 

erros facilmente cometidos pelos iniciantes na mudança para PBL é desconsiderar outros 

métodos de ensino-aprendizagem que, para determinados objetivos a serem atingidos, são 

mais adequados. 

A construção coletiva e permanente do currículo permanece um desafio, porque os 

espaços existentes, organizados para construção e reflexão, nem sempre são utilizados por 

todos os docentes e estudantes (MORAES; MANZINI, 2006). 

O empoderamento atribuído aos estudantes do PBL comparado a outros currículos dá 

a estes certas responsabilidades em contribuir com os conteúdos do currículo. Os estudantes 

têm sentido preocupação com o nível de autonomia e controle que têm sobre sua própria 

aprendizagem (E REES, 2004). 

 

3.2.5 – PBL na Formação Profissional  

Sobre o impacto em torno da formação profissional em currículos com metodologia 

ativa como PBL são reconhecidos alguns diferenciais, mas de acordo com a maioria dos 

pesquisadores estes ainda requerem mais estudos.  

O PBL é diferenciado em três aspectos: características essenciais, a facilitação de 

condições, e o resultado. Como características essenciais encontram a organização curricular 

em torno de problemas, o currículo integrado e ênfase nas habilidades cognitivas, bem como 

no conhecimento. Quanto às condições que facilitam o PBL temos os pequenos grupos 

tutoriais, a instrução centrada no estudante, a aprendizagem ativa, o estudo independente, a 

simulação e o enfoque na comunidade. E por último os resultados que são facilitados pelo 

PBL tais como o reforço do conhecimento funcional, o desenvolvimento de competências e a 

motivação necessária para a capacidade de aprendizagem contínua e para o desenvolvimento 

de habilidades de auto-avaliação (WALTON; MATTHEWS, 1989). 

Para Albanese e Mitchell (1993, pag. 63), 
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Um dos argumentos mais utilizados no apoio do PBL é que ele fornece uma 

experiência de aprendizagem que é muito mais agradável do que sentar 

através de longas horas de palestras em um currículo convencional. Este 

argumento é acoplado com um desejo de incutir nos alunos uma alegria de 

saber que vai alimentá-los para que se tornem aprendizes vitalícios.  
 

O PBL tem como núcleo teórico preparar cognitivamente os estudantes para a 

resolução de problemas relativos a temas específicos do ensino de sua profissão (CYRINO; 

TORALLES-PEREIRA, 2004). 

Os aprendizes devem ser estimulados a ficarem atentos ao seu conhecimento prévio e 

a regularem sua própria aprendizagem em uma perspectiva motivacional e cognitiva. E 

também preparados para aprendizagem para a vida toda, sendo capazes de adquirir 

conhecimento e habilidades rapidamente (DOLMANS et al., 2005). 

O PBL é visto como a base para educação médica continuada e auto-direcionada para 

a qual os médicos experientes deveriam tornar-se treinados na aprendizagem das habilidades 

apropriadas, no uso ativo da biblioteca e de outros recursos, e na capacidade de aprender a 

partir dos problemas clínicos presentes em seu trabalho (WALTON; MATTHEWS, 1989). 

Foi nesta perspectiva que me referenciei, buscando na teoria as dimensões da 

aprendizagem ativa nos currículos PBL e analisando-as a partir da concepção dos docentes. 
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4 – METODOLOGIA 

 

4.1 – Contexto da Pesquisa 

 

4.1.1 - A Unimontes 

A Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes é uma entidade autárquica de 

regime especial, na forma do artigo 4° da Lei Federal n° 5540 de 28 de novembro de 1968, 

sendo vinculada à Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia. Possui autonomia didático-

científica, administrativa, disciplinar, de gestão financeira e patrimonial, e se rege por um 

Estatuto aprovado através do decreto n° 39820 de 19 de agosto de 1998 e pelo Regimento 

Geral e legislação pertinente. É administrada pelo Conselho Universitário e pelo Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão como órgãos de deliberação, pela Reitoria como órgão 

executivo e pelo Conselho de Curadores, como órgão de fiscalização. 

Atualmente são mantidos aproximadamente 26 cursos de graduação, além dos cursos 

em outros 12 campos e cursos à distância, através da realização de dois vestibulares anuais.  

Para atender os mais de 5000 alunos que estudam na instituição, a Unimontes conta com uma 

estrutura de 26.000 metros quadrados de área construída, que está sendo ampliado de acordo 

com o Plano Diretor do Campus Universitário Professor "Darcy Ribeiro". Além dos Centros 

de Ensino, o campus conta com Biblioteca Central, a Imprensa Universitária, os Laboratórios 

dos cursos das áreas Biológicas e da Saúde e o Centro Esportivo Universitário. A Unimontes 

possui ainda, fora do campus, outras edificações, como a Policlínica Doutor Hermes de 

Paula, o Ambulatório de Especialidades Tancredo Almeida Neves (CAETAM) e o Hospital 

Universitário Clemente de Faria (HUCF), administrados exclusivamente com os recursos do 

SUS. Também fazem parte da estrutura Universitária o Museu do Folclore, o Coral 

Universitário, Rádio Universitária e o Grupo Folclórico Banzé.  

A evolução da pós-graduação é representada atualmente por sete programas de 

mestrado nas áreas de Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Cuidado Primário em Saúde 

Profissional, Produção Vegetal do Semi-árido, Desenvolvimento Social, Zootecnia e Letras; 

e um programa inter-interinstitucional (UFMG) de doutorado na área de Economia, 

justificando o compromisso desta instituição com a titulação do seu corpo docente e com a 

promoção da qualidade do ensino na graduação na pesquisa. 
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A Unimontes é a única Universidade Pública inserida na vasta região do Norte de 

Minas, centro polarizador, abrangendo aproximadamente 300 municípios das regiões norte, 

noroeste e nordeste de Minas Gerais além do Sudoeste da Bahia. Portanto, uma clientela que 

em potencial, ultrapassa a dois milhões de habitantes. 

As condições socioeconômicas prevalentes nas regiões de sua abrangência associadas 

ao fato de ser uma Instituição Pública, a Unimontes tem como missão: “Contribuir para a 

melhoria e transformação da sociedade, atender às aspirações e aos interesses da comunidade, 

tornando-se fator de integração regional.” A Unimontes evidencia seu caráter de 

universalidade, e vem aperfeiçoando-se em contribuir significativamente com o 

desenvolvimento econômico e cultural de sua região e também do País. 

 

4.1.2 - Curso Médico 

 A Faculdade de Medicina do Norte de Minas - FAMED implantada no ano de 1969, 

pertenceu à Fundação Norte Mineira de Ensino Superior - FUNM até 1989, ano da aprovação 

da Constituição do Estado de Minas Gerais, quando foi incorporada como um dos cursos do 

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS da então recém criada Universidade 

Estadual de Montes Claros - Unimontes. 

 O CCBS é o centro onde funcionam cinco cursos da área da saúde, Biologia, 

Educação Física, Enfermagem, Medicina e Odontologia. O corpo docente do curso médico é 

organizado em cinco departamentos, Fisiopatologia, Saúde da Mulher e da Criança, Clínica 

Médica, Clínica Cirúrgica e Saúde Mental e Coletiva. O curso médico da Unimontes 

apresenta duração mínima de seis e máxima de nove anos com 56 vagas anuais, é dividido 

em 12 Períodos com a média de 28 estudantes em cada um. Conta com uma Unidade 

Ambulatorial, CAETAM, que presta assistência em clínicas básicas e especializadas e o 

HUCF que é um espaço de ensino para a graduação, pós-graduação e pesquisa, possui 

residência médica em várias áreas. O HUCF é referência regional na atenção à saúde geral e a 

casos de acidentes provocados por animais peçonhentos, AIDS e tuberculose. Possui centros 

de referencias em Urgências e Emergências, Centro de Atendimento Integral ao Portador de 

Lesões Cutâneas, Centro Regional de Atenção a Saúde do Idoso e o Programa HU em casa.   

O Curso Médico iniciou seu funcionamento pautado em currículo tradicional, sob a 

influência das escolas médicas americanas que passaram por uma profunda reforma do 

ensino médico, desde 1910, a partir da publicação do relatório Flexner (Medical Education in 
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the United States and Canada – A Report to the Carnegie Foundation for the Advancement of 

Teaching). Das recomendações de Flexner (1910 apud Pagliosa e Da Ros, 2008, p. 492-499) 

os autores destacam um rigoroso controle de admissão; currículo de quatro anos; divisão do 

currículo em um ciclo básico de dois anos, realizado em laboratório, seguido de um ciclo 

clínico de mais dois anos, realizado em hospital; exigência de laboratórios e instalações 

adequadas. Esses currículos tinham um enfoque predominante no modelo biomédico, 

tecnicista, centrados na doença e no hospital, distanciados das dimensões social, psicológica 

e econômica da saúde, conduzidos por uma visão reducionista, tornando-se gradativamente 

carentes de inovações de filosóficas, metodológicas ou didático-pedagógicas.  

Entre as décadas de 70 e 90, do século passado, no curso médico da Unimontes 

ocorreram várias tentativas de mudança no ensino médico, que resultaram em uma 

racionalização curricular sem mudança de paradigma. No ano de 1998 começa a ser discutida 

a necessidade de mudanças no lº Projeto Pedagógico. Em fevereiro de 2000, durante o II 

Seminário de Educação Médica, após a análise da situação do curso médico e discussão sobre 

as mudanças que estavam ocorrendo na educação médica no Brasil e no mundo, definiu-se 

pela constituição de uma comissão formada por docentes e estudantes para avaliar e propor 

mudanças ao curso médico. Esta comissão foi denominada Comissão de Educação Médica 

(CEM) oficializada pela portaria 011/2001 – Gabinete/Reitor. A primeira reunião ocorreu em 

23 de março de 2000. A discussão abordou temas como: A necessidade de capacitar à equipe, 

que iniciaria os trabalhos, ter assessoria externa, buscar apoio institucional aos trabalhos da 

comissão, trabalhar em sintonia com o colegiado de curso, analisar o relatório do II Seminário 

de Educação Médica.   

 

4.1.3 - Comissão de Educação Médica – CEM 

Esta comissão assumiu como objetivos promover mudanças na educação médica e 

elaborar o novo currículo para o curso médico. Para alcançar esses objetivos a comissão 

assumiu o compromisso de seguir os princípios da Comissão Interinstitucional Nacional de 

Avaliação do Ensino Médico (CINAEM, 1997), de identificar-se com as Políticas de Saúde 

do Brasil e de estar em acordo com as Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação em 

Medicina, definidas pelo MEC. No período de 2000 a 2001 esta equipe teve consultorias 

externas com o Professor Carlos Haroldo Piancastelli (UFMG), participou de oficinas 

pedagógicas com professores externos envolvendo o planejamento estratégico; mudanças 

institucionais; metodologias inovadoras; rede de informações; avaliações docentes, discentes 
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e da instituição; papel do educador e laboratório de habilidades. Buscou estratégias de 

mobilização da academia e democratização das discussões e decisões. Fez um levantamento 

histórico da instituição e elaborou um documento interno, Manual das Condições de Oferta 

do Curso Médico da Unimontes. Participou de congressos e outros eventos de educação 

médica no Brasil. Entre 2001 e 2002 teve assessoria externa de professores de renome em 

educação médica no Brasil, professores Ricardo S. Komatzu e Maurício Zanolli, da 

Faculdade de Medicina e Enfermagem de Marília - FAMEMA e capacitações pontuais com 

os professores João J. Campos e Olavo Ferreira F. Filho da Universidade Estadual de 

Londrina - UEL, além de visitas nessas duas instituições.  

Naquele período foi feito um diagnóstico da situação, identificando má utilização de 

carga horária pelas disciplinas, havendo um desperdício em tempo, com cargas horárias 

excessivas e outras não cumpridas; desarticulação entre o ensino básico e o clínico; falta de 

integração entre as disciplinas e seus conteúdos; ensino com enfoque na especialização; 

ênfase essencialmente biologicista nos conteúdos curriculares; ensino centrado no professor; 

necessidade de melhorar a seleção de conteúdos conforme perfil epidemiológico regional; 

avaliação da aprendizagem de natureza eliminatória e classificatória, dissociada do processo 

de aprendizagem, baseada na memorização, somativa e não formativa; predomínio da 

formação voltada para ações curativas, centradas em unidades hospitalares; carência de 

práticas nos cenários comunitários; baixo compromisso social. O diagnóstico é similar ao de 

outras escolas médicas no Brasil, realizado pela CINAEM (1997) e em todo mundo, 

conforme recomendações da 8ª Conferência Mundial de Educação Médica realizada em 

Edimburgo (1988).  

Criada em 1997 a Comissão Inter-Institucional Nacional de Avaliação do Ensino 

Médico (CINAEM), teve o propósito de avaliar os recursos humanos e o modelo pedagógico 

das escolas médicas no Brasil e sua relação com a qualificação profissional conforme as 

exigências para as práticas profissionais, sociais e institucionais condizentes com o novo 

Modelo Assistencial no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).  

A Conferência Mundial de Educação Médica em Edimburgo (WASHINGTON, 1988) 

teve a participação ativa da Federação Pan-Americana de Faculdades e Escolas de Medicina 

(FEPAFEM), que fez uma análise situacional neste continente, dando origem ao Projeto 

EMA - Educação Médica nas Américas (MATTOS, 1997). 
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Nos últimos anos convive-se com enormes avanços em todas as áreas do 

conhecimento, reflexos dessas mudanças e a velocidade com que elas ocorreram tem sido um 

desafio para quem pensa em educação, sobretudo educação médica.  

A complexidade e diversidade dos problemas de saúde exigem uma abordagem 

interdisciplinar na operacionalização do currículo que, aliado a mudanças sociais exigem um 

novo perfil de médico, que seja capaz de atuar e de interagir na sociedade, e trabalhar em 

equipe.   

Reconhecendo a inadequação das práticas pedagógicas até então desenvolvidas, 

atendendo aos anseios da comunidade na qual a instituição está inserida, correspondendo às 

exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 93/94, 1996) e Diretrizes 

Curriculares para o Curso de Medicina, cumprindo a resolução do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão - CEPEX que trata da reformulação de todos os Projetos Curriculares 

dos cursos da Unimontes foi proposto um novo Projeto Pedagógico do Curso Médico.  

Nesse cenário, a CEM apoiada pelas decisões ocorridas em oficinas com docentes e 

estudantes, juntamente com a Coordenação de curso e Colegiado de Coordenação Didática e 

Pedagógica do Curso Médico definiram como uma das estratégias de mudança à 

metodologia, Aprendizagem Baseada em Problemas (Problem Based Learning - PBL). Em 

2002 foi iniciada a 1ª turma com metodologia PBL, que atualmente conta com seis turmas 

formadas.  

A CEM trabalha há nove anos junto ao colegiado, na gestão do curso, como equipe 

assessora da coordenação, em discussões, resolução de problemas, encaminhamentos, 

capacitações docentes, realização de oficinas, participação em congressos e cursos, e outras 

atividades referentes ao curso médico. Nesse tempo a CEM elaborou e conquistou o 

Programa de Incentivo a Mudanças Curriculares nos Cursos de Medicina - PROMED 

(BRASIL, 2002), e o Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em 

Saúde - PRÓ-SAÚDE (BRASIL, 2005).  

 A CEM promoveu em abril de 2007, a Semana da Medicina e VI Fórum de Educação 

Médica, cuja finalidade foi discutir um diagnóstico atual e propor mudanças. Dentre essas a 

CEM foi redimensionada e novos docentes foram agregados para constituir outras comissões 

como: Comissão de currículo, Comissão de Capacitação Docente e reativação da Comissão 

de Avaliação, com propósito de analisar as sugestões e decisões do Fórum, acompanhar e 

reestruturar o currículo médico. 
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 4.1.4 - Projeto Pedagógico – 2002 

O projeto pedagógico implantado em 2002 no curso médico da Unimontes com a 

metodologia PBL tem como objetivo geral: Promover aos estudantes uma qualificação 

profissional, habilitando-o para o exercício da medicina com formação humanista, com 

comprometimento ético e competência técnica e científica para atender às necessidades da 

sociedade, independente do tempo e lugar de atuação. E como objetivos específicos: 

desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde; tomar decisões 

visando uso apropriado, eficácia, custo e efetividade da força de trabalho, de medicamentos, 

de equipamentos, de procedimentos e de práticas; manter a confidencialidade das 

informações e comportar-se eticamente frente ao paciente e comunidade; comunicar-se de 

forma verbal, não-verbal e com habilidades de escrita e leitura, com o domínio de tecnologia 

de comunicação e informação em saúde; trabalhar em equipe de saúde, reconhecendo, 

valorizando e adequando-se às competências específicas de seus integrantes e preparando 

para assumir posição de liderança, sempre tendo em vista o bem estar da comunidade; fazer o 

gerenciamento e administração da força de trabalho, dos recursos físicos e materiais e de 

informação em saúde; aprender continuamente, tanto na sua formação quanto na sua prática. 

Metodologia 

O PBL no curso médico da Unimontes tem como princípios norteadores a 

interdisciplinaridade, a integração básico-clínica, a individualidade, a autonomia, ser baseada 

na realidade, ter práticas desde o primeiro período e valorizar a avaliação formativa. 

Na operacionalização desse processo de ensino-aprendizagem trabalhamos com a 

estrutura modular, utilizando como técnicas pedagógicas à resolução de problemas em 

sessões tutoriais através do Módulo de Conteúdos Específicos (MCE) e do desenvolvimento 

de atividades práticas através do Módulo Interação-Aprendizagem-Pesquisa-Serviço-

Comunidade (IAPSC) e o Módulo Habilidades e Atitudes (MHA). 

 O estudante é o ator principal deste processo de ensino-aprendizagem que é 

dinâmico, estimula o raciocínio crítico, a pesquisa, a reflexão, a síntese, a decisão, enfim a 

aprender a aprender, aprender a fazer e a construir o seu próprio conhecimento. A abordagem 

pedagógica intenciona ser integrada e com enfoque na aprendizagem, centrada no estudante e 

orientada para a comunidade. 
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Modalidades de ensino aprendizagem 

Módulos de Conteúdos Específicos (MCE): esses módulos têm o papel fundamental 

de promover a articulação e integração dos conteúdos disciplinares, buscando uma 

abordagem interdisciplinar na construção dos problemas que serão utilizados nas sessões 

tutoriais. A resolução de problemas nos grupos tutoriais consiste no principal recurso 

pedagógico na operacionalização dos MCE, que se torna motivador para o estudante e enfoca 

a realidade. Esses módulos temáticos também disponibilizam outras modalidades de ensino-

aprendizagem: palestras, consultorias, práticas laboratoriais e segue uma programação 

elaborada por comissão específica. Estes módulos são desenvolvidos pontualmente do 

primeiro ao sétimo período, sendo três módulos por período. 

Módulos de Habilidades e Atitudes (MHA): é uma unidade constituída por uma 

equipe multidisciplinar composta de médicos, psicólogo, fonoaudiólogo, cujo propósito é 

estimular o desenvolvimento das capacidades individuais dos estudantes no tocante à 

capacitação, instrumentalização e construção de conteúdos que o habilite para as atividades 

da prática médica. Este módulo tem um desenvolvimento longitudinal do primeiro ao sétimo 

período. 

Módulo de Interação-Aprendizagem-Pesquisa-Serviço-Comunidade (IAPSC): é 

desenvolvido com abordagem multiprofissional, adotando metodologia problematizadora e 

de investigação científica. Os campos de atuação desses grupos são os territórios assistidos 

pelo programa de saúde da família em Montes Claros, onde os estudantes têm a oportunidade 

de lidar com as questões relacionadas com a construção do conhecimento necessário para o 

desenvolvimento da prática sanitária nestas comunidades.  Esse módulo tem um 

desenvolvimento longitudinal do primeiro ao sétimo período.  

Módulos Eletivos (ME): são módulos com duração de duas semanas, obrigatórios, 

porém com liberdade de escolha entre as opções oferecidas pelos docentes.  O módulo 

Eletivo é disponibilizado para os estudantes no 2º, 4º e 6º períodos.  

A metodologia proposta definiu três pilares como estratégias de ensino-aprendizagem, 

os Módulos de Conteúdo Específico, Habilidades/Atitudes e Interação Comunitária do 1º ao 

7º períodos. O 8º período é representado pelos Ambulatórios de Especialidades e as 

Apresentações Clínicas. O internato passa a iniciar-se no 9º período com estágios de 

Urgência e Emergência e Ambulatórios de Especialidades, 10º período com estágio em 

Cirurgia e Ginecologia-Obstetrícia, 11º período com estágio de Clinica médica e Pediatria e 
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12º período estágios opcionais nas áreas de Saúde Mental, Saúde da Família, Internato 

Regional e Estágio Supervisionado na Unimontes ou em outra instituição.  

A avaliação dentro desta nova proposta visa a estar integrada e coerente com os 

princípios psicopedagógicos e sociais do currículo e a cumprir as funções de diagnosticar, 

retroalimentar, favorecer o desempenho individual e promover o estudante. Em todas as 

etapas do curso a avaliação deve estar baseada em competências preestabelecidas para cada 

módulo educacional, período e estágio. Os enfoques do sistema de avaliação do curso são os 

estudantes, os docentes, as atividades (módulos, internato), os serviços (biblioteca, 

laboratórios, cenários de prática).  Para cumprir tais funções estabeleceu-se que as avaliações 

dos estudantes, das atividades e dos docentes devem ser contínuas, e para a progressão do 

estudante devem abordar o aspecto formativo e o somativo. A avaliação assume uma 

dimensão norteadora, permeando todo o processo.  

Mudanças ocorridas em 2006 

A CEM propõe uma reavaliação nos módulos do 1º ao 7º períodos, com a intenção de 

promover melhorias. O diagnóstico dos MCE revelou algumas situações: Abordagem do 

processo saúde-doença com ênfase menor, do que o esperado, na atenção primária; alguns 

módulos com enfoque em especialidades ou centrados mais na doença ou não priorizando os 

problemas de saúde prevalentes; em algumas situações lacunas de conteúdos ou superposição 

desses e com dificuldade de contextualização com a prática do estudante no momento 

oportuno; dificuldades de articulação dos módulos e/ou em alcançar a interdisciplinaridade 

tanto na elaboração como na operacionalização desses; fragilidades na abordagem dos 

aspectos biopsicosociais e na relação médico-paciente; deficiência no controle de qualidade 

nas elaborações e atuações docentes; e principalmente dificuldades na integração curricular. 

Na tentativa de superar tais deficiências foi proposta a constituição de Grupos de Construção 

de Módulos por período.     

Grupos de construção de currículo 

Cada período é responsabilizado pelos Grupos de Construção de Currículo, por 

período, constituídos por docentes que trabalham no planejamento e desenvolvimento das 

atividades intrínsecas aos MCE, e acompanhamento das atividades dos MHA e do IAPSC do 

primeiro ao sétimo períodos do curso. A equipe é composta de seis a oito docentes sendo um 

coordenador, reúnem uma vez por semana, durante três a quatro horas, revisando, 

reorientando e reconstruindo os MCE e readequando as práticas. Buscam uma atuação 
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interdisciplinar e tentam promover a integração entre os módulos. São docentes médicos, 

profissional da saúde da família e outros profissionais (biologia, bioquímica, farmácia, 

fisiologia, farmacologia, antropologia, psicologia, sociologia, nutrição e outros). Na re-

construção curricular são utilizados como referenciais o Projeto Pedagógico do Curso 

Médico e a avaliação discente e docente.  

Os ambulatórios (8º período) e internato (9º ao 12º períodos) são atividades 

principalmente práticas, planejadas e reavaliadas pelos docentes responsáveis e seus 

respectivos coordenadores. 

É na responsabilização docente em construir permanentemente um currículo que esse 

é redimensionado na perspectiva da integração curricular, proporcionando aos estudantes 

uma construção de conhecimento no âmbito dos domínios cognitivo, psicomotor e afetivo. 

Docentes 

Os docentes assumem papéis diferenciados nessa metodologia ativa, o que possibilita 

a um mesmo docente exercer funções distintas no mesmo período ou em períodos distintos do 

curso. Esse tipo de atuação favorece a interação entre os docentes, assim como, entre os 

docentes e os estudantes. Essa diversificação de papéis aliada a uma maior interação pode ser 

determinante para uma construção curricular multidisciplinar e para uma atuação 

interdisciplinar nos grupos de discussão, previstas nessa metodologia. 

Tutor: Docente que compõe o grupo tutorial e participa do currículo do 1º ao 7º 

período, como orientador e facilitador das discussões entre os estudantes, mediador das 

relações interpessoais e avaliador da sessão tutorial e dos estudantes. Atua interagindo com os 

estudantes permitindo e fazendo questionamentos, estimulando o conhecimento prévio dos 

estudantes, a integração do conhecimento e o raciocínio. 

Coordenador de período: Docente que compõe o grupo de construção do 1º ao 7º 

período e coordena este grupo, subsidiando-o na condução das discussões, no planejamento 

das atividades, nas definições, na resolução de problemas e nos encaminhamentos. Tem uma 

visão abrangente e integral dos módulos de conteúdos específicos e do desenvolvimento dos 

módulos IAPSC e MHA. Docente que coordena as atividades do oitavo período e de cada 

período do internato (nono ao décimo segundo período). È mediador das relações 

interpessoais entre os docentes de cada período e trabalha em sintonia com o coordenador do 

curso de medicina.   

Construtor: Docente que compõe o grupo de construção do 1º ao 7º período, participa 

das discussões, do planejamento de atividades, das definições, da resolução dos problemas e 

dos encaminhamentos inerentes ao período. Atua em um grupo multidisciplinar de docentes, 
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contribuindo com seu conhecimento específico para a construção dos objetivos, dos 

problemas e das questões do exame de avaliação cognitiva (EAC) dos MCE. Visam uma 

abordagem interdisciplinar para os MCE e integradora com os MHA e módulo IAPSC. È 

coordenado pelo coordenador de período.  

Instrutor: Docente responsável pela condução das atividades práticas do 1º ao 7º 

período, conforme previsto no MHA (Instrutor de Habilidades) e no módulo IAPSC (Instrutor 

de IAPSC), e das atividades práticas do 8º período (Instrutor de ambulatórios de 

especialidades). Atuam interagindo com os estudantes permitindo e fazendo questionamentos, 

respondendo-os adequadamente, estimulando o conhecimento prévio dos estudantes, a 

integração do conhecimento e o raciocínio clínico. Orientam a condução clínica dos casos, 

promovem discussões sobre temas relevantes e prevalentes de medicina e saúde. 

Preceptor: Docente responsável pela supervisão das atividades no internato, nono ao 

décimo segundo período.   Atuam em serviço, interagindo com os estudantes permitindo e 

fazendo questionamentos, respondendo-os adequadamente, estimulando o conhecimento 

prévio dos estudantes, a integração do conhecimento, o raciocínio clínico. Orientam as 

atividades principalmente de assistência hospitalar no desenvolvimento de habilidades 

clínicas para a prática médica, e parte dessas atividades nos níveis secundário e primário de 

assistência a saúde. Conduzem a resolução dos casos clínicos e promovem discussões sobre 

temas relevantes e prevalentes de medicina e saúde. 

Palestrante: Docente do grupo de construção do 1º ao 7º período ou convidado de 

outro período, outro curso ou de outra instituição, para discursar e/ou discutir sobre temas 

relevantes e/ou afins definidos previamente pelo grupo de construção.  

 

4.2 - Pressupostos 

 

O tema dessa pesquisa foi voltado para a aprendizagem e os currículos com 

metodologia ativa, no dia a dia da universidade, no seu desenvolvimento, nas suas qualidades 

e fragilidades, na distância entre os que o constroem e os que o praticam e vivenciam. Foram 

exploradas as concepções/percepções docentes com intuito de promover uma interlocução em 

torno das potencialidades e dos desafios/dificuldades dessa aprendizagem e desse currículo. 

Este diálogo proporcionou a apreensão das falas dos docentes e a compreensão de suas 

representações no contexto da formação médica.   

Nesta pesquisa utilizou-se a complementaridade entre as abordagens qualitativa e 

quantitativa, buscou-se com o questionário (anexo 1) aproximar-se do objeto e, a partir desse, 
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aprofundar na entrevista (anexo 2) para compreender e desvelar os significados e conhecer as 

concepções/percepções docentes sobre o objeto em estudo.  

Para Minayo (2007) os questionários, na pesquisa qualitativa, dão ao objeto uma 

abordagem apenas de aproximação, destinam-se a conhecer, a entender a magnitude do 

objeto, sem permitir o aprofundamento, uma compreensão maior da realidade dos fatos 

vivenciados e das relações humanas estabelecidas, como é alcançado na entrevista.  

 

O método qualitativo é o que se aplica ao estudo da história, das 

representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produto das 

interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem 

seus artefatos e a si mesmos, sentem e pensam. (MINAYO, 2007, p. 57) 

 

Este método torna-se bem aplicado em grupos delimitados de histórias e de relações 

sob a ótica de seus atores. Permite-nos desvelar o que é pouco conhecido assim como fazer 

novas construções e revelações sobre o que é descoberto.  

Segundo Bogdan e Biklen (1994) compreender melhor o comportamento e as 

experiências humanas é tentar entender o processo mediante o qual as pessoas constroem 

significados e descrever em que consistem estes mesmos significados. Na investigação 

qualitativa valoriza-se o significado, o modo como as pessoas dão sentido às suas vidas, 

iluminando a dinâmica interna das situações, geralmente não visível ao observador externo. 

Os investigadores qualitativos preocupam com o contexto, em compreender as ações como 

ocorrem nos seus ambientes habituais, com o significado dessas na história das instituições.  

 

4.2.1 - Sujeitos da Pesquisa 

Foram sujeitos da presente pesquisa, docentes do curso de medicina da Unimontes. A 

definição por docentes deveu-se ao seu papel diversificado nesta metodologia e representativo 

em todas as fases da formação médica. Foi o olhar particularizado que intencionou provocar 

reflexões não somente sobre a aprendizagem e o currículo, mas também sobre os estudantes 

como sujeitos integrantes, participantes e avaliadores do processo, influenciados pelas 

necessidades inerentes a esta formação e influenciando diretamente a formação médica.  

Para Bogdan e Biklen (1994) a ênfase ao processo é uma característica útil para a 

condução da investigação qualitativa em educação, refletindo em uma espécie de diálogo 

entre investigador e sujeitos. É um processo de condução no qual o investigador não aborda 

os sujeitos de forma neutra, sendo seu principal objetivo o de construir conhecimento, 
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gerando teorias, descrição ou compreensão e não o de emitir opiniões sobre determinado 

contexto.  

Conforme Minayo (2007) não podemos considerar como ciência uma simples coleta 

de opiniões dos sujeitos ou descrição de fatos relatados por eles como se fossem a verdade 

absoluta, é necessária uma fundamentação teórico-metodológica que nos permita “a lógica 

interna de suas representações”. 

A participação dos docentes na coleta de dados do questionário foi definida seguindo 

os dois critérios abaixo:  

 

1. Ser docente do curso médico e estar atuando como Tutor (T), Coordenador (CC), 

Construtor (C), Instrutor (I) e Preceptor (P).  

2. Ser docente do curso médico e estar atuando no primeiro, sétimo ou décimo primeiro 

período. 

 

O questionário foi entregue para todos os docentes que preencheram os critérios 

acima. 

A figura 1 mostra a distribuição dos docentes participantes da pesquisa por função e a 

figura 2 mostra esta distribuição por sexo. 

 

 Figura 1: Distribuição dos docentes conforme atuação no currículo 
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Figura 2- Distribuição dos docentes por Sexo 

 

Outros dados sobre esses docentes foram também identificados com intenção de 

melhorar a caracterização dos sujeitos da pesquisa e subsidiar dados relevantes para a 

metodologia e a análise. Participaram do estudo 26 docentes médicos e 12 docentes não 

médicos. A idade dos professores variou de 29 a 63 anos (um docente não identificou sua 

idade). 

Quanto à capacitação prévia na metodologia, 25 docentes haviam sido capacitados na 

metodologia ativa e outros 13 não tinham sido capacitados. 

Sobre o tempo de experiência na metodologia, sete docentes tinham menos de um ano 

de experiência, 13 docentes estavam em contato com a metodologia entre dois e cinco anos, 

14 desses tinham mais de cinco anos de vivência no método ativo e dois não responderam esta 

caracterização. 

Para a entrevista também obedecemos a critérios para inclusão e participação dos 

sujeitos: 

 

1. Ser docente do curso médico e estar atuando como Tutor (T), Coordenador (CC), 

Construtor (C), Instrutor (I) e Preceptor (P).  

2. Ser docente do curso médico e estar atuando no primeiro, sétimo ou décimo primeiro 

período. 

3. Estar atuando nestes papéis no momento da entrevista. 

4. Ter respondido ao questionário. 

5. Ter sido sorteado entre os docentes do seu grupo com mesmo papel.  
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6. Ter sua participação limitada conforme critérios de saturação de amostra, exceto os 

coordenadores que foram limitados pelo próprio número de representações por função 

(três períodos/um coordenador por período). 

 

Para se definir o número de sujeitos na entrevista considerou-se que a amostragem na 

abordagem qualitativa não é numérica; a ideal “é a que reflete a totalidade das múltiplas 

dimensões do objeto de estudo”, não representando a generalização dos dados, mas sim o 

aprofundamento e exploração para a compreensão dos mesmos. A dimensão quantitativa da 

entrevista é definida pelo critério de saturação de amostra, “entende-se pela medida que 

consiga o entendimento das homogeneidades, das diversidades e da intensidade das 

informações necessárias para o seu trabalho” (MINAYO, 2007). 

 

4.2.2 - Coleta de Dados  

A trajetória desta investigação teve dois momentos definidos. Primeiro a aplicação de 

um questionário com finalidade de caracterizar os sujeitos da pesquisa e provocá-los sobre o 

tema a partir de uma análise situacional sobre os objetivos da pesquisa. O segundo 

instrumento foi uma entrevista semi-estruturada, gravada e transcrita na sua íntegra, a qual 

aprofundou os dados coletados no questionário. 

A utilização do questionário nesta pesquisa teve o objetivo de fazer um mapeamento 

inicial do objeto que está sendo investigado e um diagnóstico inicial. O questionário não teve 

o propósito de encerrar o assunto, mas de se aproximar dele para detectar questões necessárias 

para o aprofundamento na coleta dos dados. Neste sentido, os resultados do questionário 

foram analisados em conjunto com a análise temática das entrevistas.  

Os dados do questionário foram colhidos segundo a escala Likert, sendo essa graduada 

de um a cinco, cujas respostas dos sujeitos da pesquisa variavam entre Concordo Totalmente 

(CT), Concordo (C), Não tenho Opinião (NO), Discordo (D) e Discordo Totalmente (DT). As 

assertivas relacionadas à temática do objeto da pesquisa foram dispostas seguindo os núcleos 

orientadores escritos abaixo.  

 

1. Percepção/concepção de aprendizagem na metodologia ativa 

2. Percepção/concepção do currículo com metodologia ativa 

3. Papel docente e do estudante e sua relação com a aprendizagem ativa 

4. Aprendizagem ativa e formação médica 

5. Desafios/dificuldades na aprendizagem ativa 
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O questionário foi pré-testado com três docentes (tutor, instrutor e preceptor) 30 dias 

antes de sua aplicação. O pré-teste consistiu na entrega e solicitação do preenchimento pelo 

docente, conforme as orientações descritas no questionário. A seguir o docente deveria fazer 

uma análise crítica (por escrito) em torno de algumas questões como: tempo gasto para 

responder todo questionário; facilidades e dificuldades durante o preenchimento; abrangência 

em torno do objeto de estudo e dos objetivos previstos; entendimento das questões; 

necessidade de retirar ou acrescentar conteúdos ou assertivas para melhorar a cobertura do 

objeto; rever a distribuição das questões e sugestões para outras adequações não previstas. Na 

análise dos questionários foi identificada a necessidade de alguns acertos segundo orientações 

dos docentes, tais como: desmembrar as questões cujo enunciado tratava conjuntamente de 

docentes e estudantes principalmente aquelas que diziam a respeito de opiniões, atitudes e 

participação; rever alguns verbos que se relacionavam com intencionalidade; rever a 

colocação de palavras como novo, inovador, papel; dar mais clareza a algumas perguntas; 

esclarecer o enunciado do termo de consentimento no que dizia a respeito do objeto de estudo 

e objetivos. No mais os docentes não encontraram maiores dificuldades ou inconsistências, 

gastaram em torno de 10 minutos para responder todo o questionário e também concordaram 

que o mesmo cobria bem o objeto de investigação e estava coerente com os objetivos da 

pesquisa. Após estas adequações o questionário foi novamente discutido com o orientador, 

feitas outras alterações e assim liberado para sua aplicação. 

Os questionários foram entregues aos docentes em seus ambientes de trabalho 

(Unimontes, hospitais, ambulatórios e consultórios) e em alguns casos nas residências. A 

entrega dos questionários foi feita pela investigadora e por outras pessoas, solicitadas e 

devidamente orientadas. O prazo de recebimento variou entre uma a duas semanas, e estes 

foram entregues diretamente à investigadora ou a terceiros ou recolhidos em locais de 

trabalho previamente combinados.  

Foram distribuídos questionários para um número total de 53 docentes; desses, sete 

exerciam duas funções no período da coleta de dados Na devolução, 15 docentes não 

responderam, totalizando 38 questionários devolvidos e disponíveis para análise. Por função 

somaram 45 participações, sendo 10 tutores, três coordenadores, 13 construtores, 11 

instrutores e oito preceptores.  

O roteiro da entrevista é considerado um instrumento utilizado na pesquisa qualitativa 

como medidor entre o quadro teórico e metodológico que circunda o objeto de estudo e a 

realidade empírica (MINAYO, 2007). 
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Para Minayo (2007, p.190), “Roteiro, portanto, é sempre um guia, nunca um 

obstáculo, não devendo prever todas as situações e condições de trabalho de campo.”  

Entendemos que a entrevista é abrangente no sentido da comunicação verbal, do 

diálogo, do poder da fala, e é técnica no sentido de um recurso metodológico para coleta de 

informações em uma investigação científica. A entrevista fornece informações sobre fatos que 

poderiam ser encontrados em outras fontes, assim como informações de caráter individual, 

subjetivas, que emergem a partir de reflexões sobre a realidade vivenciada.  

 

Constituem uma representação da realidade: idéias, crenças, maneira de 

pensar; opiniões, sentimentos, maneiras de sentir; maneiras de atuar; 

condutas; projeções para o futuro; razões conscientes ou inconscientes de 

determinadas atitudes e comportamentos (MINAYO, 2007, p. 261). 

 

A entrevista tem natureza interativa, permite tratar de temas complexos, importante 

para compreender o significado atribuído pelos sujeitos a eventos, situações, processos ou 

personagens que fazem parte de sua vida cotidiana (ALVES-MAZZOTTI; 

GEWANDSZNAJDER, 1998).  

A interação que se estabelece entre pesquisador e o sujeito/objeto é considerada um 

privilégio na coleta dos dados nesse tipo de investigação, pois é a fala que se constitui um 

meio peculiar de aproximação da teoria com a realidade.  

Assim Minayo (2007) diz que essa interação se deve a possibilidade da fala de, 

 

[...] ser reveladora de condições estruturais, de sistema de valores, normas e 

símbolos (sendo ela mesma um deles) e, ao mesmo tempo, ter a magia de 

transmitir, por meio de um porta-voz, as representações grupais, em 

condições históricas, sócio econômicas e culturais específicas (p. 204). 

 

Para a autora, a fala individual é representativa de um grupo, pois “tanto 

comportamento social quanto individual” fazem parte da incorporação inconsciente de um 

padrão cultural, de uma construção histórica, que ao serem reveladas pelo indivíduo refletem 

a manifestação de um grupo, de um todo, mesmo que não deixem de aparecer variações 

individuais de conflito, a especificidade individual. Nesse discurso, é preciso valorizar as 

representatividades históricas e culturais comuns ao grupo e específicas do indivíduo. 

 

A compreensão do indivíduo como representativo tem, portanto, de ser 

completada com variáveis próprias, tanto da especificidade histórica, como 

dos determinantes das relações das sociais. E, também, necessita de ser 

entendidos no contexto do próprio grupo ou da comunidade, alvos da 
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pesquisa, como uma diversificação que torne possível a compreensão do 

objeto de estudo (p. 209). 

 

Segundo Ludke e André (1994) a entrevista não tem seu destino selado ao sair das 

mãos do investigador. Ela ganha vida aproximando e permitindo o diálogo entre aquele e o 

entrevistado, tem a vantagem de permitir a captação imediata e corrente da informação 

desejada com qualquer tipo de informante e sobre temas diversos. Pode ser aliada a outras 

técnicas de alcance superficial, como o questionário, permitindo o aprofundamento dos 

pontos já levantados.  

O roteiro de uma entrevista semi-estruturada deve conter indicadores e tópicos 

suficientes para abranger a essência do objeto podendo estar na memória do investigador 

como lembretes e guias para orientação no campo.  

A entrevista semi-estruturada segue um roteiro que é estruturado e acompanhado pelo 

pesquisador, o que facilita e permite que todas as questões referentes ao objeto sejam 

abordadas segundo seus pressupostos, sempre no sentido de aprofundamento sobre o mesmo.  

O roteiro utilizado para a entrevista com os docentes participantes da pesquisa foi 

desenvolvido a partir do aprofundamento das respostas do questionário e seguindo os mesmos 

núcleos direcionadores descritos acima. 

As entrevistas com os docentes foram realizadas, todas, nos ambientes de trabalho 

ligados a docência, sejam Unimontes, hospitais ou ambulatórios. Estas foram previamente 

agendadas, feitas pela investigadora, gravadas com o consentimento do entrevistado e tiveram 

uma duração entre 20 e 40 minutos. Os docentes entrevistados foram identificados conforme 

o número do entrevistado e a função docente: P1/T (Professor 1/Tutor), P2/T (Professor 

2/Tutor), P3/I (Professor 3/ Instrutor), P4/I (Professor 4/Instrutor), P5/I (Professor 

5/Instrutor), P6/C (Professor 6/Construtor), P7/CC (Professor 7/Coordenador/Construtor), 

P8/CC (Professor 8/Coordenador/Construtor), P9/P (Professor 9/Preceptor), P10/P (Professor 

10/Preceptor/Coordenador). 

 

4.2.3 - Análise dos Dados 

Os dados do questionário foram analisados conforme grau de concordância e ou 

discordância, a seguir foram quantificados, tabulados e dispostos em gráficos. Os resultados 

foram expressos em percentis. Essa análise permitiu a categorização dos sujeitos da pesquisa 

e das respostas do questionário. 

O conteúdo das entrevistas foi submetido a uma análise de conteúdo tipo análise 

temática, classificado em seus contextos, dos quais foram identificadas as unidades de 
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registro conforme os núcleos direcionadores da pesquisa. A seguir, foi categorizada, em 

categorias de campo que emergiram das unidades de registro.  

Bardim (2008, p.33 e p.37) afirma que a “análise de conteúdo é um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações” e que esta pode ser uma “análise dos „significados‟ 

(exemplo: a análise temática) [...]”.  

Na análise dos dados da pesquisa utilizamos a categorização desses e essa análise não 

pode ser entendida com simplicidade na reprodução das falas, como relatos de opiniões e de 

impressões representativas de uma realidade concreta, como se essa realidade estivesse nítida 

para o observador.  A análise tornou-se então desafiadora, com obstáculos a serem superados, 

pois se tratou de uma compreensão e interpretação dos significados e sentidos das falas, 

carregadas de valores históricos e culturais construídos, inseridas em um contexto real, e 

dependente de relações pessoais e sociais.  

Para Ludke e André (1994) após os dados coletados inicia-se a fase mais formal da 

análise, a fase de construção de categorias descritivas. O referencial teórico é a principal fonte 

de conceitos para classificação inicial dos dados. Leituras sucessivas do material coletado 

serão necessárias, para dividir e posteriormente agrupar os elementos componentes, sem 

perder a relação entre esses elementos com os outros componentes, considerando tanto os 

conteúdos manifestos como os conteúdos latentes do material.  

Segundo Minayo (2007) as categorias são empregadas para se estabelecer 

classificações, significa agrupar elementos, idéias ou expressões em torno de um conceito 

capaz de abranger tudo isto. Categorias gerais, mas ainda abstratas podem ser estabelecidas 

antes da coleta de dados, porém exige uma ampla fundamentação teórica por parte do 

investigador. As categorias formuladas a partir da coleta de dados são mais específicas e 

concretas. A unidade de registro é aquela que utilizamos para analisar o conteúdo de uma 

mensagem, esta unidade se refere aos elementos obtidos pela decomposição do conjunto da 

mensagem. A unidade de registro por tema refere-se a uma unidade maior em torno do qual 

nos permite tirar uma conclusão. Além da unidade de registro deve-se definir a unidade de 

contexto, para situar uma referência mais ampla, ou seja, analisar o contexto do qual faz parte 

a mensagem do entrevistado.  

Para Franco (2007, p.68) 

 

Um conjunto de categorias é produtivo desde que concentre a possibilidade 

de fornecer resultados férteis. Férteis em índices de inferências, em hipóteses 

novas e em dados relevantes para o aprofundamento de teorias e para a 

orientação de uma prática crítica, construtiva e transformadora.  
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 Para Minayo (2007, p. 304), “a análise de conteúdo, como técnica de tratamento de 

dados, possui a mesma lógica das metodologias quantitativas, uma vez que busca a 

interpretação cifrada do material de caráter qualitativo.”  

Dentre as várias modalidades de análise de conteúdo, a análise temática é a mais 

simples e considerada adequada para pesquisa qualitativa. “A noção de tema está ligada a 

uma afirmação a respeito de determinado assunto. Ela comporta um feixe de relações e pode 

ser graficamente apresentada através de uma palavra, de uma frase, de um resumo” 

(MINAYO, 2007, p. 315). 

Segundo Minayo (2007, p. 316) “Fazer uma análise temática consiste em descobrir os 

núcleos de sentido que compõe uma comunicação, cuja presença ou freqüência signifiquem 

alguma coisa para o objeto analítico visado.”  

 A análise temática foi desenvolvida a partir de três etapas, propostas por Minayo 

(2007): 

Pré-análise: foi a etapa da escolha e definição dos documentos que seriam analisados 

onde, após percorrer novamente as hipóteses e objetivos iniciais, fez-se uma reorientação do 

material e a seguir elaboraram-se núcleos orientadores que facilitaram o entendimento e a 

interpretação final. Para isto tornou-se necessária uma leitura laboriosa do material, 

estudando-o em sua totalidade e determinando as unidades de registro (palavras-chave ou 

frase), unidades de contexto (contexto de compreensão da unidade de registro), os recortes, o 

formato da categorização, os modos de codificação que guiaram a análise final. 

A exploração do material veio na segunda etapa com o propósito de conseguir um 

núcleo de compreensão do texto por meio da classificação do material através da busca de 

categorias de campo, que foram palavras ou frases que deram significado ou sentido ao 

conteúdo de uma fala. Foi uma etapa rica, porém complexa e delicada, pois dependeu do 

conhecimento teórico prévio da investigadora, de sua relação e afinidade com o meio 

pesquisado além de sua potencialidade como observadora. Após a classificação, os dados 

foram agrupados em categorias teóricas ou empíricas, que classificaram os temas. 

A seguir os temas classificados constituíram os resultados brutos que foram 

submetidos à análise. Nesta etapa a investigadora fez deduções e interpretações relacionando 

os resultados com o referencial teórico construído inicialmente e novos desdobramentos 

conforme as disposições teóricas e interpretativas despontadas na exploração do material. 
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4.3 - Aspectos Éticos 

 

A presente pesquisa foi desenvolvida dentro dos procedimentos éticos previstos pelo 

CONEP e assim, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética da Universidade Estadual de 

Montes Claros – Unimontes, processo nº 1016/08 e aprovado em 15 de maio de 2008 (anexo 

3) e ao Comitê de Ética em Pesquisa, da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, 

CEP 0940/08 e aprovado em 15 de agosto de 2008 (anexo 4). 

Todos os sujeitos participantes da pesquisa aderiram à proposta e assinaram o termo 

de consentimento livre e esclarecido (anexo 5).  
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5 – RESULTADOS e DISCUSSÃO 

 

Respostas aos Questionamentos da Pesquisa 

 

As categorias emergentes das unidades de contexto e suas respectivas unidades de 

registro foram detectadas a partir da análise de conteúdo de cinco núcleos direcionadores 

 

1. Concepção/Percepção de Aprendizagem na Metodologia Ativa 

2. Concepção/ Percepção do Currículo com Metodologia Ativa 

3. Papel Docente e Discente e Sua Relação com a Aprendizagem Ativa 

4. Aprendizagem Ativa e Formação Médica 

5. Desafios/Dificuldades na Aprendizagem Ativa 

 

A apreensão dessas categorias nos permitiu agrupá-las em resultados juntamente com 

a discussão pertinente à literatura e apresentá-las em quatro sub-capítulos a seguir: 

 

1. Concepções de Aprendizagem e Currículo com Metodologia Ativa 

2. O Papel Docente e Discente na Metodologia Ativa 

3. A Aprendizagem Ativa na Formação Médica 

4. Desafios e Dificuldades em Currículos com Metodologia Ativa 

 

Buscando um melhor entendimento dos achados que incorporam as categorias e para 

dar uma maior clareza quanto ao uso dos termos “Concepção” e “Percepção” na pesquisa, nos 

reportamos a Houaiss (2007) que entendem “concepção” como sendo a “... faculdade ou ato 

de aprender uma idéia ou questão, ou de compreender algo; compreensão, percepção... modo 

de ver ou sentir, ponto de vista; entendimento, noção...”. Quanto à “percepção” entendem 

como “... ato ou efeito de perceber, faculdade de apreender por meio dos sentidos ou da 

mente... capacidade de compreensão...”. Ampliando o entendimento ao ato de “apreender” 

encontramos... “assimilar mentalmente, abarcar com profundidade; compreender, captar...”. 
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5.1 - Concepções de Aprendizagem e Currículo com Metodologia Ativa 

 

A dimensão da aprendizagem na metodologia ativa foi percebida pelos docentes em 

sua unanimidade e qualificada como participativa, ativadora e proveitosa.  

 

“A metodologia garante que esta aprendizagem por parte construída por eles 

mesmos.”P1/T 

 

“Eles correm atrás do aprendizado.” P6/C 

 

“Ela é mais proveitosa.” P5/I 

 

“Ele tem uma atitude extremamente mais interessante é... é... nesse aspecto, 

são mais ativos”. P10/CC 

 

A análise de conteúdo do núcleo „concepção/percepção de aprendizagem na 

metodologia ativa‟ resultou em 66 unidades de contexto que originaram 198 unidades de 

registro das quais emergiram 05 grandes categorias de campo. 

 

1. Construção do conhecimento 

2. Busca ativa da informação 

3. Aprendizagem mais motivadora 

4. Resgate do conhecimento prévio 

5. Perspectiva tradicional na aprendizagem  

 

A aprendizagem como um processo de construção do conhecimento aparece em 74 

citações e foi reconhecida como diferencial no processo de aprendizagem por todos os 

entrevistados.  

 

“Ela (metodologia) leva o aluno a construir o seu próprio, por ele mesmo, ele 

que constrói seu conhecimento.” P1/T 

 

“A aprendizagem, (...) a diferença é nítida, tem uma maior participação, os 

alunos se aprofundam mais.” P4/I 

 

No questionário aplicado aos docentes, o grau de concordância frente à assertiva “O 

estudante participa ativamente na definição dos objetivos de estudo” foi de 76,31%, 

reforçando a percepção dos professores entrevistados. No entanto 13,16% discordaram e 

10,53% não opinaram.  
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Figura 3 - O estudante participa ativamente na definição dos objetivos de estudo. (assertiva 6) 

 

A consolidação do processo surge na opinião de um docente reforçando o potencial do 

currículo com metodologia ativa na construção do conhecimento pelo estudante. 

 

“O estudante consolida a sua construção que ele construiu em casa.“ P1/T 

 

“... durante a tutoria é que eles vão consolidar isso.” P1/T 

 

Savery e Duffy (1995) comentam que os ambientes de PBL são aqueles que os 

aprendizes são ativamente comprometidos com tarefas e atividades autênticas de um ambiente 

real. Situa os estudantes como construtores do seu próprio conhecimento em um contexto 

semelhante ao que eles deverão aplicar este conhecimento, encorajando-os a pensar critica e 

criativamente e monitorar sua própria aprendizagem. 

Para Childs (1997) quando o estudante resolve um problema ou interage ativamente 

com o conhecimento básico, o conhecimento é internalizado mais facilmente e torna parte 

integral da memória do estudante, promovendo a retenção. A aprendizagem de como resolver 

um problema é considerada uma habilidade da aprendizagem de adulto. 

Alguns docentes salientam a constatação de aprendizagem independente, 

reconhecendo o papel ativo do estudante na sua aprendizagem. 

 

“Capacidade de se virar, ele não recebeu nada de graça.” P2/T 

 

“Ele se torna mais independente.” P8/CC 
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No entendimento de Mamede, Schmidt e Normam (2006) no currículo PBL os 

estudantes devem desenvolver habilidades de identificar, acessar e utilizar os recursos de 

aprendizagem por um caminho efetivo. O quanto estes estudantes se comprometem com estas 

atividades é usualmente indicador de aprendizagem auto-dirigida.  

Os docentes apontam também a correlação, a capacidade de discussão e a reconstrução 

do conhecimento como aspecto relevante para a elaboração da informação na aprendizagem 

ativa.  

 

“Dizem, “não é bem assim” “eu não vi assim”.” P1/T 

 

“a isto aqui acontece por causa daquilo que inibiu lá atrás.” P1/T 

 

“Eles já têm informação para discutir um caso com você, para te falar 

quando você está enganado ou não.” P4/I 

 

  Schmidt (1983) descreve sobre as condições facilitadoras da aprendizagem 

conduzindo a um processamento da informação e a elaboração é destacada como uma destas 

condições. O autor comenta que na educação existem muitos caminhos para elaboração da 

informação: o estudante pode responder questões sobre o texto, fazer anotações, discutir sobre 

o tema com um colega, praticar o ensino entre os pares, tendo ele primeiro que aprender para 

si mesmo, sintetizar, formular hipóteses e fazer críticas sobre o problema. 

Mamede, Schmidt e Normam (2006, p.407) afirmam que,  

 

Elaboração é um processo que ocorre dentro do indivíduo, mas como um 

resultado de interações com outros, conduzindo a reavaliação do tópico em 

um rico e extenso caminho. Co-construção ocorre quando dois ou mais 

estudantes comprometem em uma discussão para alcançar o entendimento 

compartilhado sobre o problema.  

  

A contextualização do conhecimento constituiu a primeira subcategoria nas 

concepções docentes, com 16 citações, e nessa perspectiva percebemos que a integração entre 

teoria e a prática está intimamente relacionada. Parte dos entrevistados apontou como uma 

necessidade nem sempre alcançada. Tal necessidade foi identificada também no questionário 

por uma discordância de 13,16% frente à assertiva sobre a articulação da teoria com a prática 

nos diversos ambientes de aprendizagem.  

 

“A gente nunca segue uma única linha de raciocínio, sempre procurando 

contextualizar.” P2/T 
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“Num período você consegue em alguns momentos ver o que eles estão vendo 

na teoria, você contextualizar com a prática.” P5/I 

 

 

Figura 4 - Nos ambientes de aprendizagem (tutorias, habilidades, IAPSC, ambulatórios e estágios) as discussões 

promovem a articulação da teoria com a prática. (assertiva 8) 

  

Schmidt (1983) denomina de decodificação específica a estreita semelhança entre as 

situações na qual algo é aprendido e a situação no qual é aplicado, o que proporciona um 

melhor desempenho na aprendizagem do estudante. 

Schmidt (1983, p.12) diz,  

 

Para otimizar a aprendizagem, a educação deve ajudar os estudantes a 

ativação pertinente do conhecimento prévio, produzir um contexto semelhante 

ao contexto da prática profissional futura, o mais próximo possível, e  

estimular os estudantes a elaborarem seu conhecimento. Se uma ou mais 

destas condições não estiverem reunidas, a qualidade do ensino seria 

prejudicada. 

 

A aprendizagem significativa despontou como inerente à construção ativa do 

conhecimento e foi identificada na concepção dos entrevistados no sentido de um contexto 

aplicado na prática. Para um instrutor e um preceptor esta foi reconhecida no sentido de 

prática significativa. 

 

“Tirar disso opiniões sobre os procedimentos que poderiam ser feitos às 

situações que poderiam ser evitadas.” P2/T 

 

“Vivenciar coisas práticas, aonde ele quer chegar com o conhecimento dele.” 

P3/I 

 “Fazer com que todas as atividades práticas sejam significativas.” P10/P 
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Dolmans et al. (2005) ressaltam que toda aprendizagem é situada e que para facilitar à 

construção do conhecimento a aprendizagem deve ser apoiada em um contexto significativo, 

revisando os conteúdos em tempos diferentes e contextos rearranjados, para diferentes 

propósitos e perspectivas. Examinar os problemas sob múltiplas perspectivas aumenta a 

construção do conhecimento e a flexibilidade dos estudantes interagirem nos novos cenários, 

preparando-os para aprendizagem futura. Os estudantes são expostos a contextos relevantes 

para a vida profissional e estimulados com problemas sob múltiplos aspectos para facilitar a 

construção do conhecimento 

O reconhecimento da existência de colaboração no processo de aprendizagem, 15 

citações, emergiu como segunda subcategoria, no processo de construção do conhecimento, 

destacando a atividade em grupo com favorecedora dessa colaboração. 

 

“Os outros (...) puxam os ganchos e vão falando e quando param de falar o 

outro começa.” P1/T 

 

 “Essas discussões, essas sessões tutoriais fazem com que você esteja ali 

próximo do seu colega e você está trocando sempre idéias com ele, o que você 

já sabe e... está adquirindo também o que ele já sabe.” P1/T 

 

A característica colaborativa da aprendizagem é reconhecida na concepção docente em 

94,73% de concordância frente à assertiva „A aprendizagem é conduzida pela colaboração 

mútua‟. Nessa assertiva, destacou-se também a colaboração mútua ente docentes e estudante. 

 

 

Figura 5 – O processo de aprendizagem é conduzido pela colaboração mútua. (assertiva 15) 
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Dolmans et al. (2005) em um estudo realizado sobre os princípios de aprendizagem 

ativa aplicados ao PBL, concordam que a colaboração é uma estrutura social na qual duas ou 

mais pessoas interagem uma com a outra e, em algumas circunstâncias, o estimulo a esta 

interação entre os estudantes pode ter influência positiva na aprendizagem.  

Os autores destacam ainda que a atividade em grupo é adotada para motivar os 

estudantes e o grupo tutorial no PBL tornando a aprendizagem um processo colaborativo que 

intenciona estimular estudantes através das interações que são entendidas como tendo um 

efeito favorecedor da aprendizagem.  

Hmelo-Silver (2004) considera que a colaboração efetiva pode conduzir a construção 

do conhecimento e a construção de junções de esclarecimentos pelos estudantes. Evidências 

indicam que a colaboração no grupo tutorial é um fator chave na aprendizagem e motivação 

do estudante, ressaltando que nem todos os grupos colaboram muito bem. A autora comenta 

que maiores pesquisas serão necessárias para investigar se os ambientes de aprendizagem no 

PBL tornam os estudantes melhores colaboradores 

No entendimento de Schmidt (1983) uma das condições facilitadoras da 

aprendizagem, ao oportunizarem os estudantes a elaboração do seu conhecimento, é a 

discussão em grupo, onde os estudantes proporcionam uns aos outros oportunidades de 

ampliar e modificar estruturas cognitivas existentes.  

Associada à concepção de construção ativa e independente do conhecimento a auto-

aprendizagem destaca-se como a terceira subcategoria, em 12 citações docentes.  

 

“Eles conseguem definir melhor, às vezes, qual a deficiência que eles têm.” 

P5/I 

 

“Dele influenciar na própria aprendizagem dele, na auto- aprendizagem.” P/I 

 

A percepção de aprendizagem auto-regulada é reconhecida na concepção docente em 

73,68% de concordância frente à assertiva „O estudante é capaz de planejar, monitorar e 

avaliar sua aprendizagem‟. No entanto 26,31% dos entrevistados discordaram.   

 



58 
 

 

Figura 6 - O estudante é capaz de planejar, monitorar e avaliar sua aprendizagem. (assertiva 4) 

 

Dolmans et al. (2005) concordam que os estudantes precisam ter um papel ativo em 

planejar, monitorar e avaliar seus conhecimentos. Para isto eles devem ser capazes de 

considerar os vários caminhos e estratégias para alcance do seu objetivo (planejar), tornar-se 

ciente de suas ações, prevendo as próximas obrigações com um olhar no passado e adiante 

(monitorar) e verificar o processo de aprendizagem situando-se no processo e no produto 

(avaliar). A capacidade de reflexão tem um importante papel nesse processo de auto-

regulação. A auto-regulação envolve tanto aspectos cognitivos quanto motivacionais, e 

“ambos são aspectos entrelaçados da aprendizagem auto-regulada”.  

A reflexão sobre o seu conhecimento e suas estratégias de aprendizagem é 

determinante no desenvolvimento do entendimento, sendo o processo de reflexão no PBL 

destinado a ajudar os estudantes a fazerem deduções, identificar as lacunas do pensamento e a 

transferir suas estratégias de resolução de problemas, de estudo auto dirigido e conhecimento 

para novas situações (HMELO-SILVER, 2004). 

Para Savery e Duffy (1995) o desenvolvimento de habilidades para aprendizagem 

auto- direcionada é essencial no contexto dos objetivos cognitivos dos ambientes de 

aprendizagem do PBL. Para isto os estudantes devem desenvolver estratégias para identificar 

os conteúdos de aprendizagem, localizando e avaliando os recursos de aprendizagem 

relevantes para o estudo. 

 A busca ativa da informação, 32 citações, foi outra categoria identificada na fala 

dos entrevistados, ocorrendo de maneira unânime, sugerindo uma característica marcante no 

processo de aprendizagem em currículos com metodologias ativas. 



59 
 

“Estudantes buscando dúvidas que não tem em livros, normalmente eles 

correm atrás.” P6/C 

 

“Se eu comento às vezes de um professor que é doutor naquela área eles vão 

atrás daquele artigo.” P9/P 

 

A seleção da informação, 13 citações, manifestou-se como uma subcategoria inerente 

á busca ativa da informação.  

 

“Saber onde procurar, como procurar e as quais fontes ele vai poder confiar 

ou não.” P2/T 

 

“Ter condição de selecionar o seu conhecimento.” P6/C 

 

No questionário, a figura abaixo mostra a concordância de 100% dos docentes com a 

assertiva relacionando o entendimento e aplicação da informação com a capacidade de busca 

e seleção da mesma. 

 

 

Figura 7 - O estudante precisa buscar, selecionar e refletir sobre informação. (assertiva 1) 

   

Para Barrows (1998) a habilidade de sustentar a aprendizagem auto-dirigida é 

característica essencial do PBL autêntico, onde os estudantes aprendem a buscar a 

informação. Para isto eles precisam de uma variedade de recursos de informação disponíveis.  

Mamede, Schmidt e Normam (2006) concordam que a busca ativa da informação pelo 

estudante ocorre quando eles pesquisam em fontes diversas de informação, selecionam e 

estudam por recursos de aprendizagem relevantes, e se preparam para apresentação em grupo. 
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Para isso, os estudantes dedicam-se a atividades de consulta em diferentes recursos, 

comparando informações para identificar discordâncias e avaliar a relevância, fazendo 

anotações e resumos da nova informação. É através desse processo que eles se preparam e 

fornecem explicações aos colegas sobre seus achados, identificam suas lacunas de 

conhecimento, fazem novas construções, enriquecem seus conceitos e reorganizam sua 

estrutura cognitiva.   

Os autores comentam também que vários estudos têm comprovado que o caminho 

percorrido pelo estudante e como se preparam para o estudo individual tem um impacto na 

aprendizagem. A relevância está em como os estudantes lidam com a informação, em como se 

dedicam à sua construção cognitiva enriquecendo seu entendimento e na reconstrução do 

conhecimento adicionando novos conceitos e relações. 

Na percepção docente, uma aprendizagem mais motivadora identificada em 21 

citações, representou a terceira categoria que emergiu das falas docentes.  

 

“Prática cotidiana do fazer é muito importante para ele ter estímulo.” P3/I 

 

“Aquele estudante que está mais motivado com o PBL é maior.” P6/C 

 

 

Grande parte dos docentes considerou o estímulo docente para aprendizagem ativa 

como fator importante para motivação discente. 

 

“No final da aula eu deixo alguma é... alguma abertura para ele estudar 

alguma coisa.” P5/I 

 

“A gente estimula o estudante a estar... buscando seu conhecimento.” P6/C 

 

Para Hmelo-Silver (2004) o objetivo final do PBL é ajudar os estudantes a tornarem-se 

intrinsecamente motivados, e que a motivação intrínseca acontece quando os estudantes 

trabalham com tarefas motivadas por seu próprio interesse, desafiadoras ou que produzam 

satisfação. A autora considera como grande vantagem do PBL, o potencial em proporcionar 

maior motivação ao estudante, existindo ainda poucas pesquisas que investigam diretamente 

os assuntos de aprendizagem levantados do problema como favorecedores do aumento da 

motivação intrínseca do estudante.  

Barrows (1986) destaca a relevância de trabalhar com problemas médicos e o desafio 

na resolução de problemas como promotores de forte motivação para aprendizagem.  
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Childs (1997) diz que estudantes ativos e entusiasmados encontram o seu caminho de 

aprendizagem. 

O resgate do conhecimento prévio (14 citações) representou uma relevante categoria 

apontada pelos docentes em suas concepções sobre o processo de aprendizagem num 

currículo de metodologia ativa  

 

“Eles começam a expor suas idéias.” P1/T 

 

“Eles realmente tentam resgatar, tentam puxar da memória as situações já 

vividas e estudadas.” P2/T 

 

“Na hora que a gente está discutindo ele sempre trás da experiência 

própria.” P5/I 

 

Novamente a concordância dessa assertiva em 97,37%, coincide com a concepção 

docente sobre a importância do resgate do conhecimento. Nessa assertiva ressaltou-se também 

conhecimento prévio como motivador para elaboração do novo conhecimento.   

 

 

Figura 8 - O estudante precisa resgatar o conhecimento prévio para motivar a elaboração do novo conhecimento. 

(assertiva 2) 

   

  Sobre os estudos feitos no PBL em Maastricht, Shmidt e Moust (1998) ressaltam que 

os achados sobre o conhecimento prévio indicam que sua ativação através da análise do 

problema nas atividades em grupo facilita o entendimento e a relembrança da informação, 

mesmo que esse conhecimento prévio seja de pouco alcance no problema e algumas vezes até 

incorreto. Os investigadores concluíram que, tanto o desafio com um problema relevante 
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quanto à discussão em pequenos grupos, tem efeitos facilitadores diferentes sobre o 

conhecimento prévio ao direcionar rapidamente o resgate do conhecimento. A discussão em 

grupo tem um efeito particular sobre o conhecimento prévio indicando que a elaboração do 

conhecimento e a aprendizagem mútua, mesmo antes da aquisição da nova informação, são 

potentes em facilitar o entendimento da informação relevante ao problema.  

Schimidt e Patel (1987) fizeram um estudo com 88 estudantes novatos (sem 

familiaridade com os conteúdos do experimento) e um grupo comparativo. Nesse estudo, 

investigaram o potencial da análise do problema em facilitar o processamento de um texto.  

Os resultados indicaram que os fatores que facilitam a ativação do conhecimento prévio, ao 

produzir explicações sobre o problema, influenciam a integração do novo conhecimento com 

a estrutura cognitiva existente. 

Ao explorar na literatura a importância da construção do conhecimento no PBL, o 

maior destaque está no processo tutorial. Em uma pesquisa de revisão, Shmidt e Moust (1998) 

descrevem sobre a abordagem do PBL em Maastricht e discutem sobre alguns estudos feitos 

pelo grupo de pesquisa educacional desta universidade.   

Esses autores comentam que, “as tentativas feitas pelos estudantes em dar sentido ao 

fenômeno ou eventos descritos no problema, pode ser considerado um processo de 

construção de teoria.” (p.2)                    

Destacam que no processo tutorial, os estudantes constroem a teoria a partir da 

discussão do problema com base no conhecimento prévio, do senso comum e pensamento 

lógico. Nesse processo de construção do conhecimento, além da ativação do conhecimento 

prévio, os estudantes iniciam um processo de elaboração em que eles se esforçam para 

construir um vínculo entre o seu conhecimento e o fenômeno descrito no problema. 

 Comentam também que na aprendizagem de pequenos grupos, esta elaboração do 

conhecimento em relação ao que eles já sabem pode acontecer. A tentativa dos estudantes em 

descrever o problema pode significar a primeira reconstrução que eles fazem.  Ao referir 

sobre atividade de trabalho em grupo no qual os diferentes estudantes tendem a saber  e a 

pensar sobre coisas um tanto diferentes, a teoria da construção do conhecimento torna-se um 

“esforço colaborativo”, conduzindo a novas idéias não apresentadas pelos estudantes antes da 

análise inicial do problema.  

 Ressaltam que a percepção pelo estudante de lacunas existentes entre o que é sabido e 

conhecido e o que não se sabe ou se conhece estimula o inicio de uma motivação intrínseca 

para aprender. Os assuntos que necessitam maior esclarecimento são tomados como sinais 
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para aprendizagem auto-dirigida onde os estudantes gastam tempo e utilizam recursos 

diversos. 

Schmidt (1983) descreve condições que facilitam a aprendizagem e concorda que as 

três principais situam em sua maioria na aquisição da informação com a ativação do 

conhecimento prévio, decodificação específica da informação e a elaboração do 

conhecimento. 

Associado a todas essas concepções de um processo ativo, colaborativo e motivador 

na aprendizagem em metodologias ativas, percebe-se também em 17 citações uma 

perspectiva tradicional no processo de ensino e aprender por parte de alguns docentes. Isto 

fica evidenciado na análise do sentido das palavras e das expressões de algumas falas.  

 

“Colocando situações... , Tentando incutir nessas situações..., Tentar 

realmente abrir a cabeça...” P2/T 

 

“A gente começa a dar uma espremida, ai começa aparecer os casos 

clínicos, os tipos de discussão que vão ser mais dinâmicos.” P9/P 

 

“A gente coloca matérias dentro do computador, disponibilizando para 

eles.” P10/P 

 

Barrows (1998) comenta que docentes centralizadores existem em quase todos os 

cenários educacionais e que muitas vezes não se dão conta quando são munidos de 

informação e direcionam a aprendizagem do estudante. Essa situação pode prejudicar a 

aprendizagem centrada no estudante se o PBL ainda sofre influências de práticas tradicionais, 

as quais são quase sempre centradas no professor. 

Moust, Van Berkel e Schmidt (2005) dizem que os docentes não acreditam que os 

estudantes sejam capazes de abranger suficientemente os temas através da aprendizagem 

independente e do estudo auto-dirigido. Ao entregar para os estudantes listas de recursos que 

os estudantes podem usar para selecionar a informação por eles mesmos, indiretamente os 

docentes estão direcionando referências específicas para cada situação de aprendizagem. Isto 

pode levar a um efeito drástico, fazendo com que os estudantes utilizem a mesma literatura na 

discussão em grupo prejudicando a fase de síntese e integração da informação para construção 

do conhecimento assim como a habilidade de estudo independente. 

A concepção do currículo com metodologia ativa foi também investigada entre os 

docentes do curso de medicina da Unimontes. Os resultados apontaram para uma percepção 

do currículo como um processo de reconstrução, contínuo e renovador.  
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“Está sempre tendo que rever esse currículo, e é um processo contínuo, um 

processo bem dinâmico.” P8/CC 

 

“É essa reconstrução constante que nos estimula para que a gente fique 

naquela esperança que no outro semestre já vai ser um pouquinho melhor.” 

P8/CC 

 

A concordância frente à assertiva „O currículo é um processo de construção coletiva e 

participativa e de reconstrução permanente‟ ocorre para 89,47% dos docentes.   

 

 

Figura 9 – O currículo é um processo de construção coletiva e participativa e de reconstrução permanente. 

(assertiva 16) 

 

  Os docentes concordam também com a assertiva “Os currículos com metodologias 

ativas permitem escolhas didáticas pedagógicas e definição por cenários de aprendizagem 

coerentes com conteúdos selecionados”.  
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Figura 10 – Os currículos com metodologias ativas permitem escolhas didáticas pedagógicas e definição por 

cenários de aprendizagem coerentes com conteúdos selecionados. (assertiva 19) 

 

Na análise de conteúdo do núcleo „concepção/percepção do currículo com 

metodologia ativa‟ identificou-se 47 unidades de contexto que geraram 107 unidades de 

registro das quais emergiram 03 grandes categorias de campo.   

 

1. Dimensão processual do currículo 

2. Dimensão avaliativa no currículo 

3. Dimensão integrativa do currículo 

 

O reconhecimento da dimensão processual do currículo, identificado em 76 

citações, foi unânime na concepção dos entrevistados determinando a primeira categoria de 

campo. Alguns aspectos levantados na fala dos docentes como: envolvimento docente e 

discente, evolução, mudança e limitações realçaram o caráter processual. 

 

“Hoje o mundo muda tão rápido que o conhecimento cresce tanto, as fontes 

são tão diferentes e realmente esse módulo, esse método, ele tenta 

acompanhar essa evolução.” P2/T 

 

“Nós tivemos essa primeira experiência e agora a gente está trabalhando 

para poder tentar cobrir as dificuldades que nós tivemos com o currículo que 

a gente adotou.” P7/CC 

 

 “As necessidades vão mudando, e a cada turma que passa pelo... curso as 

necessidades da turma muda, nossa visão desse processo muda.” P8/CC 
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“Eu acho que tem suprido as expectativas diante da perspectivas de uma 

evolução, desse processo, por isso que eu acho que é construtivo.” P8/CC 

 

Observa-se que 89,47% dos docentes concordam com a assertiva „As metodologias 

ativas de ensino aprendizagem como PBL representam uma estratégia para desenvolvimento 

permanente do currículo‟. Isso nos permite perceber a dinâmica do processo curricular como 

reflexo de necessidade para acompanhar a evolução natural do conhecimento e as mudanças.   

 

 

Figura 11 - As metodologias ativas de ensino aprendizagem como PBL representam uma estratégia para 

desenvolvimento permanente do currículo. (assertiva 17) 

 

A dimensão transformadora do currículo (10 citações) ficou também nítida nas falas 

docentes e despontou como uma subcategoria. Ela aparece como um processo dinâmico, no 

sentido de modificar, desacomodar e adaptar. 

 

“Essa renovação não deixa de mexer com todo mundo que está envolvido, 

então mexe com o aluno, mexe com o professor também, mexe com o 

construtor, enfim mexe com todo pessoal envolvido.” P1/T 

 

“A gente vê uma constante modificação, uma verdadeira metamorfose 

ambulante.” P2/T      

 

Para Van Berkel e Schmidt (1999) o PBL é uma abordagem de educação profissional 

que enfatiza o uso de problemas da vida real, o trabalho em pequenos grupos com os 

estudantes, formulação de objetivos para aprendizagem auto-dirigida. A aprendizagem 

resultante dessas atividades é considerada construtiva e contextual. 
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Para Moust, Van Berkel e Schmidt (2005, p.675), “a implementação e 

institucionalização de uma inovação educacional de tão larga escala em uma instituição de 

educação superior torna-se um processo evolucional.” 

Cyrino e Toralles-Pereira (2004) entendem que o PBL é uma proposta curricular que 

direciona toda a organização curricular de um curso, necessitando de maior mobilização do 

corpo docente, administrativo e dos estudantes para o seu desenvolvimento. Utilizar uma 

metodologia como PBL demanda mudanças e adaptações estruturais, um trabalho integrado 

nos departamentos e disciplinas que compõem um currículo. Na operacionalização do 

currículo, os conteúdos devem ser revistos, integrados, e discutidos sobre sua essencialidade 

na aprendizagem do estudante. As autoras acreditam que as aprendizagens problematizadoras, 

como PBL, “promovem rupturas com a forma tradicional de ensinar e aprender”, estimulando 

a gestão participativa, a reorganização da relação teoria e prática e necessidade de avaliação 

crítica das possibilidades e limitações da proposta, a partir da análise de suas concepções 

teóricas e metodológicas e as condições reais da instituição. 

Vinculada a essa perspectiva processual do currículo três docentes ressaltaram a 

necessidade de melhorias na relação entre o processo de ensino-aprendizagem e o serviço de 

saúde.   

 

“Falta um pouco de, de... engajamento entre o serviço de saúde e a... 

academia.” P3/I 

 

“Não basta só o aluno e professor melhorarem, é toda história em volta que 

também precisa ser melhorada, a saúde pública, eu estou dizendo a saúde 

pública do Brasil.” P4/I 

 

Outro aspecto levantado nesta dimensão processual a partir dos depoimentos dos 

entrevistados foi a necessidade de mudanças ou melhorias relativas, também, a outras 

questões. 

 

“Tem outros pontos, não é só o estudante, não é só o professor. É um ponto 

que se tiver uma melhora, claro que vai refletir, mas assim tem outros pontos 

que precisam ser melhorados.” P4/I 

 

“Eu não sei se a mudança é só na questão curricular, ter uma metodologia 

ativa, ou se é uma mudança também na questão... (...) social, (...) a 

necessidade maior da população, (...) tipo do médico que está precisando... 

(...) a mudança é muito maior do que só a questão curricular.” P5/I 
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Groves (2005) em seu estudo avaliativo com estudantes do primeiro e último ano de 

medicina sobre as influências de currículo PBL no estilo de aprendizagem, concluiu que a 

aprendizagem pode ser influenciada por muitos fatores a não ser o estilo de currículo. Fatores 

como qualidade de ensino, tipo de avaliação, características dos estudantes como tipo de 

personalidade, idade, trabalho e experiência acadêmica anterior. Esse autor desconhece 

estudos recentes que têm olhado especificamente esses determinantes e mudanças no PBL. 

Mais investigações são necessárias sobre o papel destes fatores e como estes podem ser 

utilizados de uma melhor maneira estimulando uma profunda abordagem na aprendizagem, 

necessária ao desenvolvimento de habilidades para aprendizagem para vida toda e 

independente.   

Ainda nesta dimensão a flexibilização curricular foi ressaltada na fala de um docente. 

 

“A aula não é o fim por si só, como era no método antigo, certo, a. aula seria 

talvez utilizado agora mais como um motivador, como também um 

complemento de alguma deficiência, um guia que a pessoa tivesse, acho que 

até de maneira livre, e assiste quem quiser e quem precisa.” P10/P 

 

“Que fosse do ponto de vista opcional (...) à disposição dele, (...) se ele quiser 

se aprofundar vai ter alguém lá para dar...” P10/P 

 

Moust, Van Berkel e Schmidt (2005) descrevem o contexto das palestras no PBL em 

Maastrich, considerando-as como uma oportunidade específica que ajuda os estudantes a 

organizar e aplicar a informação, a torná-los entusiasmados com o tema, ou para informá-los 

sobre recentes desenvolvimentos em uma área específica. É importante que as palestras sejam 

oferecidas somente após os estudantes terem emergido, por conta própria em determinada 

área de interesse, dando a elas um papel integrativo e esclarecedor.   

A dimensão avaliativa no currículo despontou com muita ênfase na percepção 

docente, em 31 citações, destacando tanto aspectos positivos quanto fragilidades e 

necessidades do processo curricular, o que configurou a terceira categoria de campo. 

 

“A gente tem agora no módulo que eu estou trabalhando, (...) sugestões do 

tutor (...) colocar as intercorrências que tem ocorrido durante a discussão do 

problema, para que alguns assuntos sejam retirados, por estarem repetitivos 

ou que sejam contemplados por estarem ausentes.” P2/T 

 

“Algumas coisas tem que ser revistas, (...) tem feito os fóruns, tem essa 

comissão que está reavaliando.” P7/CC  
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As participações e contribuições docentes e discentes na reavaliação curricular 

evidenciaram a valorização destas opiniões no processo curricular.  

 

“A oportunidade que a gente tem (...) junto com a comissão de construção 

possa reavaliar isso tudo.” P2/T 

 

 “Nosso grupo, a gente leva muito em consideração a avaliação do aluno e 

dos tutores, então a cada módulo em que a gente vai reconstruir, e que a 

gente muda uma parte dos problemas e às vezes mantêm problemas que são 

recentes e que estão dando certo.” P8/CC 

 

O método avaliativo para medir o conhecimento tem poderosa influência em como os 

estudantes aprendem e em como os docentes ensinam. No PBL a avaliação deve encaminhar 

para “resolução de problemas, aplicação da informação integrada, aprendizagem auto-dirigida 

e trabalho em equipe” (BARROWS, 1998). 

As necessidades de melhoria do processo avaliativo e de retroalimentação eficiente 

manifestaram-se na forma de observações e sugestões para a avaliação curricular, 

principalmente na percepção dos docentes construtores e coordenadores. 

 

“Deveria ser feito a cada semestre uma retro alimentação do semestre com os 

períodos, envolvendo os representantes.” P2/T 

 

“Retorno da auto-aprendizagem dele, ver se ele está tendo dificuldade, se ele 

esta tendo dificuldade de correr atrás de uma referencia, de selecionar.” 

P6/C 

 

Barrows (1998, p.632) diz, 

 

A habilidade para avaliar a si mesmo, aceitar a crítica dos outros, 

produzirem um feed back construtivo e preciso para os outros é essencial 

para aprendizagem independente por toda vida e para o efetivo trabalho em 

equipe. Estas habilidades devem ser desenvolvidas no PBL.  

 

 O reconhecimento de uma dimensão integrativa do currículo (14 citações) apareceu 

nas falas dos docentes tutores, construtores e coordenadores. Tanto no planejamento como na 

operacionalidade das atividades curriculares enfatizou-se esse aspecto integrativo como ações 

de buscas e tentativas, sugerindo uma perspectiva interdisciplinar.   

 

“A tutoria envolve várias disciplinas.” P1/T 
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 “Eles tinham uma discussão muito grande a respeito disso e agora a gente vê 

que não existindo estas disciplinas isoladas e sim integradas.” P2/T 

 

“Ambiente de construção... eu vivencio assim, na hora da construção dos 

problemas, da construção de módulos, é... a gente está tentando integrar, os 

problemas, os conteúdos.” P6/C 

 

No questionário, 86,84% concordam com a assertiva „Nas discussões dos problemas e 

casos clínicos, o estudante é estimulado a dar exemplos de outras situações nas quais 

conhecimento pode ser aplicado na prática‟. 

 

 

Figura 12 - Nas discussões dos problemas e casos clínicos, o estudante é estimulado a dar exemplos de outras 

situações nas quais o conhecimento pode ser aplicado na prática. (assertiva 9) 

 

Barrows (1998) comenta que “as disciplinas são artificiais”, deve ser permitido aos 

estudantes terem toda informação sobre qualquer assunto e ajudando-os a entender o 

problema-paciente que eles estão trabalhando, em um processo, integrando seu pensamento e 

avaliando seu entendimento semelhante ao que os médicos fazem no seu trabalho. A 

integração da informação associada ao processo de resolução do problema seria estruturada e 

recordada em problemas futuros. 

Walton e Matthews (1989) afirmam que os alunos tentam integrar o conhecimento de 

maneira útil para aplicação futura buscando as informações na diversidade das disciplinas a 

partir da compreensão dos problemas com os quais eles estão trabalhando. As informações 

assim adquiridas são estruturadas de forma a serem úteis para o trabalho clínico em vez de 

serem estruturadas dentro de forma hierárquica, disciplinar e não clínica.  
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5.2 - Papel Docente e Discente na Metodologia Ativa 

 

De maneira unânime todos os docentes reconhecem a mudança de postura do 

estudante no currículo com metodologia ativa. O estudante torna-se sujeito do seu processo de 

aprender. Em suas concepções os entrevistados destacaram a capacidade de construção e 

reconstrução ativa do conhecimento, além do potencial para a discussão e para o diálogo.    

 

“Eles tem uma facilidade de buscar a informação, eles tem o interesse maior 

em questionar, em tirar dúvidas.” P8/CC 

 

“A metodologia inicial que ensina que eles estudem sozinhos, isso assim é um 

avanço imenso, eles não têm mais caderno de anotação, eles tem livros para 

poder ler...” P9/P 

 

“Tem uma diferença muito grande dos estudantes do currículo tradicional. 

(...) eles tem uma capacidade de diálogo maior, muito maior.” P3/I 

 

No questionário aplicado aos docentes, o grau de concordância em 92,11% frente à 

assertiva “O significado do processo de aprendizagem em currículos com metodologias ativas 

tem mudado o papel do estudante”, reforçou esta percepção unânime dos docentes sobre a 

mudança de postura do estudante em currículos com metodologia ativa. 

 

 
Figura 13 - O significado do processo de aprendizagem em currículos com metodologias ativas tem mudado o 

papel do estudante. (assertiva 30) 

 

A responsabilização sobre a aprendizagem está intimamente vinculada ao estudante 

como sujeito de seu processo de aprender e de maneira semelhante foi destaque nas 

concepções docentes.   
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“E o que mais pesa nessa situação é o interesse do aluno, os estudantes que 

têm interesse, que vão atrás eles realmente eles se desdobram e dão um quê 

especial nas tutorias.” P2/T 

 

“Até ele vê que (...) a metodologia funciona, dá certo, por que depende muito 

mais dele do que do professor.” P4/I 

  

“Hoje ele se responsabiliza muito mais.” P8/CC 

 

Nesta assertiva “O estudante sente-se estimulado a refletir e a responsabilizar pela 

proposta de aprendizagem” a concordância de 79,06% reflete os depoimentos dos 

entrevistados quanto a essa postura do estudante diante da responsabilização, mas percebemos 

também a vinculação dessa postura com a credibilidade e segurança do estudante com o 

método, o que pode justificar os 10,53% de discordância e o mesmo valor de não opinantes. 

 

 

Figura 14 - O estudante sente-se estimulado a refletir e responsabilizar pela proposta de aprendizagem. (assertiva 

23) 

 

Para Barrows (1998) os estudantes assumem a responsabilidade sobre a própria 

aprendizagem e os docentes não mais fornecem a informação para os estudantes atuando 

como guias e facilitadores da aprendizagem deles. “Os estudantes são adultos e devem ser 

tratados como adultos.” Os estudantes devem determinar o que eles precisam aprender 

baseados em seu conhecimento e suas habilidades, e como eles podem estudar mais 

efetivamente. Outra característica essencial do PBL que centraliza o estudante no processo é a 

aprendizagem colaborativa. 
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No grupo tutorial os estudantes compartilham responsabilidades ao assumir papéis 

definidos de presidente e relator, em uma escala rotacional. Dolmans e Schmidt (2006) 

afirmam que o trabalho em pequenos grupos no PBL é visto como uma reunião em condições 

para uma aprendizagem colaborativa. 

Van Berkel e Schmidt (1999, p.17) comentando sobre motivação como determinantes 

da realização no PBL afirmam que “Um real comprometimento no PBL tal como expresso em 

vontade de freqüentar as sessões parece ser um grande fator para explicar a realização neste 

tipo de currículo”  

Os docentes também reconhecem que a própria dinâmica para o processo de ensino 

aprendizagem, quando o aluno ativamente participa dos diferentes passos da sessão tutorial, 

torna-o sujeito.  

 

“O aluno, ele cria uma cabeça nova, ele tem uma maneira de enxergar as 

coisas diferentes, por ele mesmo.” P1/T 

 

“O modo de estudar, o modo operante é diferente.” P2/T 

 

Savery e Duffy (1995) reconhecem que nos primeiros períodos do PBL o facilitador 

desafia o conhecimento do estudante tanto nos níveis de entendimento como de relevância do 

conteúdo que é complementado com estudo. Gradativamente os estudantes assumem esse 

papel tornando-se efetivamente auto-dirigidos.  

Hmelo-Silver (2004) afirma que os tutores facilitadores gradativamente vão atenuando 

seu papel de sustentar a aprendizagem e os estudantes vão aos poucos assumindo este papel, à 

medida que se tornam mais experientes com o método. 

 Todo este processo torna o estudante mais crítico, participativo e hábil. 

 

“Eles são muito mais críticos, dão muito mais sugestões, dão muito mais... 

alguns criticam por criticar, não é todo caso, mas eu acho que eles têm uma 

capacidade diferenciada.” P3/I 

 

“Ele precisa dar a opinião dele, ele precisa se colocar diante de alguma 

coisa, (...) ter uma postura.” P3/I 

 

“Aluno do PBL é isso, por que você vê nitidamente aqueles que têm 

desenvoltura, aptidão, habilidade, conhecimento isso desvirtua assim, é 

notório, a olhos vistos aquele que sabe, estuda, isso é bem claro.” P9/P 

 

Para Hmelo-Silver (2004), a reflexão ajuda os estudantes a relacionarem a nova 

informação com o conhecimento prévio; os estudantes refletem sobre as idéias que eles 
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resgataram em suas anotações e sobre o conhecimento próprio que tem do problema. No 

fechamento do problema, refletem sobre o que aprenderam como colaboraram com o grupo e 

como direcionaram sua aprendizagem.  

Walton e Matthews (1989) entendem que tanto a seqüência de uma estratégia 

planejada como o aumento da experiência em problemas amplamente diferentes, permite que 

os estudantes desenvolvam o raciocínio e o pensamento crítico necessários mais 

eficientemente do que eles podem fazer nos métodos tradicionais.   

 A participação do estudante na construção curricular também foi destacada nos 

depoimentos dos docentes.  

 

“Participação do estudante é..., (...) é maior... essa relação, de consultorias, 

(...) a abertura dos grupos de construção as quartas feiras para os 

representantes lá participarem, lá questionarem, sobre o andamento do 

módulo.” P2/T 

 

“A gente sempre leva em consideração às sugestões dos alunos tanto em 

relação a temas como em relação à colocação desses problemas.”P8/CC 

 

Apesar de os docentes reconhecerem a importância da participação do estudante na 

reconstrução curricular, esta concepção não é confirmada integralmente junto à assertiva „A 

opinião do estudante é considerada importante no diálogo crítico para a definição de 

conteúdos e estruturação dos cenários de prática‟, quando observamos que 21,05% dos 

docentes não opinaram e 10,53% não concordaram. 

 

 

Figura 15 - A opinião do estudante é considerada importante no diálogo crítico para a definição de conteúdos e 

estruturação dos cenários de prática. (assertiva 21) 
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Para Quinlan (2003),  

 

O corpo docente pode também se concentrar em como seus campos podem ser 

representados para os estudantes ou como os estudantes concebem suas 

matérias, abrindo assim novas perspectivas na área sobre o conteúdo. 

Finalmente, o corpo docente pode dividir seus próprios trabalhos com os 

estudantes por meio de feedback ou críticas ou podem entrar em diálogos que 

servem como extensão das comunidades acadêmicas, onde os mesmos tipos de 

pensamento, mudanças e revisões do assunto podem ocorrer. (p.253) 

 

Esta autora considera que, “oportunidades para participação em novas comunidades 

de conhecimento envolvendo estudantes e colegas do corpo docente tem sido um produto da 

reforma curricular PBL.” (2003, p.255) 

Walton e Matthews (1989) afirmam que as decisões quanto aos objetivos de 

aprendizagem são da responsabilidade docente, os quais traçam o quadro geral em que os 

alunos desenvolvem seus próprios objetivos, mas concordam que os estudantes podem 

participar das comissões de planejamento do currículo o que consideram um desenvolvimento 

encorajador. “Ninguém, exceto os alunos, vê todo o currículo em ação, e suas opiniões muitas 

vezes permitem insights para o pessoal docente.” (p.548) 

Um dos docentes apontou a importância da relação professor/estudante nesse tipo de 

metodologia ativa, ao reconhecer a abertura permitida nessa relação.  

 

 “A relação deles com o tutor ou com o instrutor é sempre uma relação 

positiva na maioria das vezes” P8/CC 

 

“Eles têm liberdade e um contato muito grande com os instrutores e com os 

especialistas” P8/CC 

 

Reconhecendo a importância da interação entre docente e estudante nesse processo 

como algo essencial para uma boa relação interpessoal, a concordância de 97,36% frente à 

assertiva “A interação com troca de idéias e compartilhamento de responsabilidades, por parte 

do professor e do estudante, é necessária no processo de aprendizagem”, confirma a 

concepção docente sobre a importância de uma relação positiva nessa metodologia.   
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Figura 16 - A interação com troca de idéias e compartilhamento de responsabilidades, por parte do professor e do 

estudante, é necessária no processo de aprendizagem. (assertiva 13) 

 

Quinlan (2003) ao abordar o impacto do PBL sobre os membros do corpo docente ou 

sobre as atitudes dos mesmos frente ao PBL reconhece que existem poucos dados disponíveis 

e comenta sobre as principais revisões de literatura, citando que o aumento do contato entre 

estudantes e docentes foi uma razão comumente mencionada para a satisfação dos membros 

do corpo docente com o processo.  

A autora comenta o estudo compreensivo de Vernon (1993) sobre as atitudes do corpo 

docente frente ao PBL encontrando respostas favoráveis em comparação com as abordagens 

tradicionais para a maioria dos itens do questionário; nas questões abertas sobre o que os 

tutores “mais gostavam”, a virtude mais freqüentemente nomeada (25% das respostas) foi à 

relação professor/estudante. 

Na análise específica do núcleo direcionador, „papel docente e discente e sua relação 

com a aprendizagem ativa‟, encontramos 82 unidades de contexto, nas quais foram detectadas 

189 unidades de registro, emergindo três grandes categorias de campo.  

 

1. Maior responsabilidade com aprendizagem do estudante 

2. Participação ativa do docente no currículo 

3. Prática docente facilitadora da aprendizagem 
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A mudança de postura docente em relação à clássica dimensão transmissiva do 

conhecimento da metodologia tradicional de ensino foi ressaltada pelos docentes (seis 

citações). 

   

“Tem mudado a cabeça do professor, além de trabalhar na tutoria eu também 

trabalho no ensino tradicional nos outros cursos, eu posso fazer este tipo de 

comparação entre os alunos da tutoria e os alunos de outros cursos.” P1/T 

 

“O professor não é mais o detentor do conhecimento.” P2/T 

 

“A parcela do professor é imensa nesse processo.” P9/P 

 

A mudança de postura docente frente à metodologia ativa de ensino-aprendizagem foi 

identificada também no questionário com a concordância 94,74% dos docentes.   

 

 

Figura 17 - O significado do processo de aprendizagem em currículos com metodologias ativas tem mudado o 

papel do professor. (assertiva 29) 

 

Barrows (1998, p. 632) afirma que, “os tutores facilitadores promovem a firmeza para 

o sucesso do PBL.”  

Moust, Van Berkel e Schmidt (2005, p.675) afirmam que, “O PBL demanda grandes 

mudanças no modo como os professores devem cumprir seu papel de ensinar. As idéias que 

sustentam o PBL devem mudar os conceitos dos professores sobre ensinar e aprender”.  

A primeira categoria de campo reconhecida junto aos entrevistados foi a maior 

responsabilidade com a aprendizagem do estudante, identificada em 44 citações e 

percebida na visão dos docentes como comprometimento com o trabalho e necessidade de 
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envolvimento e entendimento da metodologia. Esta responsabilização é apontada também em 

algumas falas que se referem à intenção reflexiva e crítica dos docentes. 

 

“Isso é uma questão muito individual e depende do comprometimento que o 

professor tem em relação a sua disciplina e ao seu trabalho.” P2/T 

 

“É importante ter essa interação, com envolvimento de corpo e alma do 

tutor.” P2/T 

 

“O tutor, ele também se responsabiliza mais por que ele passa a lidar com um 

aluno mais exigente.” P8/CC 

 

“Capacidade reflexiva e de crítica maior para os professores.” P8/CC 

 

Observamos nesta assertiva “O professor sente-se estimulado a refletir e a 

responsabilizar-se pela proposta de aprendizagem” que as respostas dos professores mantém 

uma correspondência singular com suas concepções. A concordância de 76,32% reflete as 

concepções do quanto aos docentes consideram importante essa responsabilização; no 

entanto, observamos que 13,16% discordaram e 10,53% não opinaram, demonstrando que, 

apesar de fundamental, esta responsabilidade está na dependência da individualidade e do 

comprometimento do docente.  

 

 

Figura 18 - O professor sente-se estimulado a refletir e a responsabilizar-se pela proposta de aprendizagem. 

(assertiva 22) 

 

Os facilitadores são responsáveis em orientar os estudantes em várias fases do PBL e 

em monitorar o trabalho em grupo. Monitorar um grupo consiste em estimular todos os 
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estudantes a expressarem seus pensamentos e a comentarem sobre o pensamento uns dos 

outros (HMELO-SILVER, 2004). 

Configurou-se como subcategoria a maior necessidade de motivação docente (15 

citações), intimamente relacionada à responsabilização, vista como mais um atributo deste 

papel docente diferenciado.  

 

“Tutor naturalmente já vai motivado para a isto.” P1/T 

 

“No grupo de construção tem pessoas que ainda precisam ser mais 

motivadas, mais capacitadas.” P6/C 

 

“Também estar motivando a gestão de curso estar correndo atrás, de estar 

motivando mais esses professores e estudantes.” P6/C 

 

Para Schmidt e Moust (1998) o tutor tem que facilitar o processo de aprendizagem do 

estudante e estimular a cooperação. O tutor contribui desafiando os estudantes a clarearem 

suas idéias, instigando-os a fazer elaborações sobre os assuntos, questionando suas idéias, 

verificando as inconsistências e considerando as alternativas. Dessa forma, ajudam os 

estudantes a organizarem seu próprio conhecimento, a resolverem seus equívocos, sem 

explicitarem os conceitos. O tutor deve ser capaz de imaginar como uma pessoa com 

conhecimento limitado sobre um assunto ou área pensaria naquela situação para estimulá-la 

na colaboração no grupo tutorial e, também, saber lidar com a dinâmica das relações 

interpessoais, ser sensitivo no processo de desenvolvimento do grupo e lidar com os conflitos 

pessoais. 

Quinlan (2003, p.251, 252) considera que “na medida em que o ensino pode oferecer 

oportunidades para aprender sobre campos científicos e médicos, os membros do corpo 

docente encontrarão motivação e satisfação.”  

Ainda nesta categoria, os entrevistados referem-se, em 14 citações, à expectativa 

docente com a aprendizagem, vista como perspectivas e angústias docentes com a formação 

médica.  

 

“Hoje eu já tenho uma expectativa diferente, eu quero que... o estudante... 

saia daqui com o conhecimento.” P5/I 

 

“Às vezes estudante fica, “e a prova” “eu falo não preocupa com prova não”, 

“eu já sei a nota que vocês vão tirar sem ter a prova,” então a minha 

expectativa é diferente.” P5/I  

 

“Mas se eu pego as perspectivas, as angústias são muito semelhantes quando 

eles chegam ao final, isso também me deixa angustiada...” P9/P 
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Uma maior necessidade de qualificação para a docência aparece em duas citações 

como favorecedora da qualidade no processo de ensino-aprendizagem.   

 

“Os professores, eu acho nossos em geral, do nosso departamento, por 

exemplo, são professores que foram aos poucos se qualificando.” P10/P 

 

“Departamento, deve ter 70% de médicos (...) acho que os professores 

também se movimentaram nesse período, (...) pela mudança ou independente 

dela, (...) em vistas de 10 anos aqui atrás (...) a grande maioria tem mestrado, 

vários doutorado, outros fazendo doutorado, certo, então acho que isso muda 

também o referencial dos professores (...) reflete é... em qualidade... em 

melhor qualidade do ensino.” P10/P 

 

Quinlan (2003) comenta que, diante das tendências educacionais, o desenvolvimento 

do corpo docente das faculdades com PBL tem negligenciado no tocante às formas de como o 

melhoramento de ensino se relaciona com aumento de pesquisa e outras formas de 

conhecimento. A autora salienta que o investimento ocorre principalmente nas atividades 

tutoriais e reconhece que “ligações entre as habilidades específicas de cada conteúdo e os 

trabalhos acadêmicos do resto dos membros de um corpo docente não têm sido discutidas” e 

que “ensino e pesquisa parecem estar em esferas separadas de atividade.” (p.250) 

A autora argumenta que para avaliar reformas curriculares incluindo o PBL não 

devemos nos deter apenas nos seus efeitos sobre a missão educacional de uma Faculdade, mas 

também sobre outros objetivos. E, nesse sentido, a “aprendizagem do corpo docente, 

particularmente o conhecimento do conteúdo, é um ingrediente chave para o sucesso da 

pesquisa e do objetivo das universidades.” (p.252) 

A constatação da participação ativa do docente na construção curricular foi 

apontada em 37 citações¸ principalmente pelos docentes tutores e construtores, emergindo 

como segunda grande categoria de campo. Esta predominância reflete um desempenho mais 

ativo nas fases iniciais do curso. 

 

“Informações o tutor repassa para o coordenador do módulo, e esse 

coordenador vai trabalhar juntamente com a equipe de construção.” P2/T 

 

“Trabalhar o módulo do próprio período, (...) embasado em reclamações, 

sugestões, que foram feitas pelos alunos e professores.” P7/CC 

 

Em resposta ao questionário, confirmou-se a concepção dos entrevistados sobre a 

participação ativa do docente na construção curricular.  
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Figura 19 - A opinião do professor é considerada importante no diálogo crítico para a definição de conteúdos e 

estruturação dos cenários de prática. (assertiva 20) 

 

Walton e Matthews (1989) ressaltam que as diferentes abordagens do PBL diferem 

principalmente devido às diferenças nos objetivos de aprendizagem planejados pelos 

professores e também pelos objetivos implícitos. Torna-se essencial que os professores 

definam os seus objetivos de aprendizagem, como pretendem alcançá-los e como acompanhar 

os resultados para uma consciente modificação e melhoramento do processo de 

aprendizagem. 

Em apoio a essa participação ativa do docente, uma atuação diversificada e 

multidisciplinar foi identificada na fala dos entrevistados em 23 citações. Constitui-se uma 

subcategoria e está associada à diversidade de papéis docentes vividos nesta metodologia e a 

ação descentralizadora do conhecimento levando a uma maior necessidade de interação dos 

docentes nas atividades.    

 

“Essa é uma situação complexa e eu já tive oportunidade de trabalhar em três 

períodos diferentes.” P2/T 

 

“Você lida com o instrutor ou coordenador ou tutor, ele está em várias áreas 

da medicina ao mesmo tempo, ele está se interando de assuntos que não são 

de sua rotina diária.” P8/CC  

 

“É interessante trabalho em módulos que não tem a ver diretamente com 

minha vida profissional, são especialidades diferentes.” P2/T 

 

 “O que vale na construção é isso, cada um dando sua opinião, com sua 

experiência.” P6/C 
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Para Quinlan (2003, p.255), “0s cursos PBL têm criado espaços tais como os grupos 

de desenho de currículos e encontros de tutores que unem membros de corpos docentes que 

haviam sido previamente segregados em áreas de especialidade diferentes.”  

A autora conclui em seu artigo que,  

 

Compreender o que e como o corpo docente das ciências da saúde aprendem 

através de suas atividades de ensino pode ajudar os educadores médicos a 

criar, estruturar, justificar e dar suporte a currículos que criam 

oportunidades para o corpo docente – assim como para os estudantes – para 

aprender. (p.256, 257) 

 

Maior necessidade de estudo docente (seis citações) foi realçada nos depoimentos 

como uma necessidade de atualização para atuação ativa docente nas diversas atividades 

curriculares.   

 

“O professor ele tem que (...) tem que estar em dia com estes problemas para 

poder trabalhar um pouco o aluno também.” P1/T 

 

“Eu sempre procuro pautar nisso, procuro sempre estar atualizado.” P2/T 

 

“Em relação a professor também, o professor ele se vira” P10/P 

 

Quinlan (2003) explica como o processo de desenvolvimento do ensino no PBL pode 

promover e apoiar a aprendizagem do corpo docente. Dentre seus exemplos estão as 

discussões nas sessões tutoriais que criam oportunidades para a interação com estudantes, 

ampliando as visões de pensamento sobre um campo e também as oportunidades de 

aprendizagem fornecidas por papéis dos membros do corpo docente nos projetos do currículo. 

Contribuindo tanto para o desenvolvimento profissional como para o acadêmico, o ponto 

comum destas características do PBL está a criação de contextos que sustentam a 

aprendizagem em ambos, nos grupos tutoriais e entre os docentes que atuam como tutores e 

projetores de currículos. 

A prática docente facilitadora da aprendizagem, referida em 32 citações, emergiu 

como terceira categoria de campo quando os docentes se referiam ao seu novo papel como 

sustento da construção do conhecimento do estudante. Nessas concepções, o estímulo ao 

levantamento de questões, ao resgate, a reconstrução e a contextualização do conhecimento 

foram explicitados. 

 

“Na minha tutoria eu tento fazer isto, buscar, estimulá-los á fazer as questões 

para poder chegar aos objetivos mais rápido.” P1/T 
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“Se a gente não estimular o estudante a resgatar o conhecimento, (...) não... 

consegue juntar as peças do quebra cabeça.” P5/I 

 

 “Sempre a gente tem que estar pelo hospital, à gente sempre procura 

contextualizar (...) com casos de outras pessoas.” P10/P 

 

“Ele vai perceber pelo caminho que eu percorri que ele viu que ele estava 

completamente enganado.” P10/P    

 

“Professor está ali só como condutor mesmo, um facilitador.” P4/I 

 

A análise do questionário frente à assertiva “O professor deve valorizar o 

conhecimento prévio do estudante para facilitar a elaboração da nova informação”, concorda 

em 97,3% com as concepções dos entrevistados sobre atuação facilitadora do docente em 

estimular o estudante no levantamento de questões e no resgate do conhecimento prévio. 

 

 

Figura 20 - O professor deve valorizar o conhecimento prévio do estudante para facilitar a elaboração da nova 

informação. (assertiva 3)   

 

Novamente apareceu uma concordância significativa de 86,84% entre as respostas do 

questionário, frente à assertiva “O professor demonstra atitudes que facilitam e colaboram 

com a aprendizagem do estudante”, e as percepções dos entrevistados sobre o papel 

facilitador e colaborador do docente. Apesar de que 7,89% dos docentes discordaram. 
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Figura 21 - O professor demonstra atitudes que facilitam e colaboram com a aprendizagem do estudante. 

(assertiva 11) 

 

Hmelo-Silver (2004, p. 246) afirma que,  

 

O papel do facilitador é extremamente em importante em modelar as 

habilidades do pensamento e promover suporte meta-cognitivo. Os ambientes 

de escolas médicas são privilegiados como sendo capazes de proporcionar um 

facilitador para cada pequeno grupo.  

 

A autora descreve no mesmo artigo sobre o papel do facilitador,   

O tutor facilitador: a) guia ao desenvolvimento das habilidades do 

pensamento superior, por encorajar os estudantes a justificarem seus 

pensamentos. b) estimula a expressão da auto-reflexão por direcionar 

questões apropriadas para os indivíduos. O facilitador desempenha um 

importante papel em modelar a resolução de problemas e habilidades 

necessárias à auto-avaliação em um mesmo raciocínio e entendimento. 

Apesar de o seu papel ser atenuado à medida que os estudantes tornam- se 

mais experientes, ele continua a monitorar o grupo com decisões e atitudes 

que favoreçam o processo de aprendizagem. O facilitador sustenta vários 

objetivos do PBL, modelando a resolução de problemas e o processo de 

aprendizagem auto-dirigida, e ajuda os estudantes a se tornarem bons 

colaboradores. Acredita-se que esta capacidade dos facilitadores em 

sustentar o processo de aprendizagem e a colaboração tornam os estudantes  

mais capazes para uma construção flexível do conhecimento. (p. 245) 

 

Savery e Duffy (1995) comentam que uma sessão conduzida por um facilitador 

modela a ordem superior do pensamento fazendo perguntas que proporcionam 

aprofundamento no conhecimento do estudante. Perguntas como: Por quê? O quê isto 

significa? Como você sabe que isto é verdade? O facilitador não usa o conhecimento dele 
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sobre o conteúdo para fazer as questões que levariam os estudantes a respostas corretas.  O 

tutor deve também desfiar o pensamento do estudante com perguntas como: você sabe o que 

isto significa? Qual é a implicação disto? Existe mais alguma coisa? O pensamento superficial 

e noções vagas não são desafiadores.  

Uma subcategoria, mentor da formação do estudante, foi identificada em 17 citações, 

emergindo nas falas dos entrevistados como docente orientador da aprendizagem e 

reconhecida como capacidade de intervenção adequada e de estímulo a construção do 

conhecimento.  

 

“Como, por exemplo, hoje (...) eu disse não, vai ter um problema sobre 

diabetes, não vamos entrar nisso agora... este tipo de interferência eu faço 

agora de outras eu não faço.” P1/T 

 

“A gente ao conviver com o grupo a gente já vai colocando algumas funções 

para cada um para eles estarem mais ativos.” P3/I 

 

“Eu falei, mas o que são casos interessantes, por que se vocês vão ser 

médicos clínicos, vocês precisam saber muito de pediatria, (...) é imunização, 

é diarréia, é otite, é pneumonia.” P9/P  

 

“A gente serve mais de norte, a gente vai estar só guiando.” P7/CC   

 

Vinculada a esta capacidade de mentor, um dos entrevistados apontou o 

desenvolvimento de habilidades pessoais, de postura profissional e melhoria de desempenho 

como parte integrante deste papel docente na aprendizagem ativa. 

 

“Até na questão da fala, da postura dele, a gente acaba trabalhando isso com 

o estudante.” P9/P 

 

“Para ele perceber assim que ele precisava ter uma postura de imposição, 

aquela coisa do médico, de segurança, do paciente sentir empatia, firmeza.” 

P9/P 

 

Para Albanese e Mitchell (1993) embora muitos sintam que o corpo docente deve 

manter um papel de facilitador, alguns consideram que o docente deve assumir um papel mais 

direto, principalmente com os alunos mais jovens. Os autores acreditam que, 

 

Como a competência dos alunos aumenta o conhecimento, o estilo de 

liderança do professor deve mudar. Para os novatos, o estilo deve ser mais 

direto deve ou "dizer", significando que o professor fornece a direção, 

orientação, e suporte emocional (altos níveis de tarefa e de relacionamento). 

Como os estudantes maduros, o tutor deve ser mais "participativo" ou 
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"delegativo": fornecer pouca orientação ou apoiar e permitir aos estudantes 

decidirem o que e como eles irão aprender. (p.74) 

 

Alguns entrevistados, sete citações, demonstraram uma visão mais abrangente da 

prática docente facilitadora, caracterizando a atuação docente interdisciplinar como 

subcategoria e relacionando essa atuação com uma maior necessidade de atuações 

integrativas.  

 

“Embora que não precise ser um professor da disciplina e a tutoria envolve 

várias disciplinas, mesmo que você não dê conta de todas.” P1/T    

 

“Se eu estou percebendo que não está casando essa parte teórica com a parte 

de habilidades, então o quê que a gente pode fazer para harmonizar.” P5/I 

 

Quinlan (2003) descreve, 

 

O entendimento de problemas médicos requer a integração de várias 

disciplinas. Assim, a reestruturação de um currículo em torno de problemas 

envolve repensar a organização do conhecimento no campo e fazer novas 

conexões entre disciplinas previamente isoladas e áreas de especialidade. 

Para alcançar esta integração interdisciplinar, corpos docentes que de outro 

modo possam não trabalhar juntos devem coligar seus conhecimentos para 

criar casos de ensino significantes dentro de cursos e programas coerentes. 

(p.254)   
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5.3- Aprendizagem Ativa na Formação Médica 

 

A aprendizagem ativa é reconhecida pelos docentes como base para atuação e futura 

prática profissional.  

 

“A tutoria que ele tem, (...) ela serve como uma base para ele ser o 

médico que ele vai ser futuramente, a tutoria é uma sessão muito 

importante.” P1/T 

 

Na análise de conteúdo do núcleo „aprendizagem ativa e formação médica‟, 

encontramos 22 unidades de contexto, que originaram 46 unidades de registro, das quais 

emergiram 04 grandes categorias de campo. 

 

1. Desenvolvimento de habilidades para educação permanente 

2. Desenvolvimento de habilidades na resolução de problemas 

3. Desenvolvimento de habilidades para o trabalho em equipe 

4. Desenvolvimento de habilidades relacionadas à prática médica propriamente dita 

 

O desenvolvimento de habilidades para educação permanente foi identificado 

pelos entrevistados em 34 citações, como uma característica marcante da aprendizagem ativa.  

O aspecto ativo e auto-regulador da aprendizagem foram realçados pelos docentes.  

 

“Ele vai saber buscar o conhecimento, ele vai ter condição de selecionar o 

seu conhecimento para poder aplicar na sua vida prática. Então eu vejo que 

esta metodologia permite isso, então eu acho que isso é um grande ganho 

para o profissional médico.” P6/C 

 

“O diferencial dele que é ele... ser mais ativo em buscar a informação, certo, 

acho que isso... talvez seja a grande diferença.” P10/P 

 

Frente à assertiva “O processo de ensino-aprendizagem tem favorecido os estudantes a 

se tornarem aprendizes por toda a vida e a obter melhores resultados na formação médica” a 

maioria dos docentes posiciona-se de acordo (81,58%). 
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Figura 22 - O processo de ensino-aprendizagem tem favorecido os estudantes a se tornarem aprendizes por toda 

a vida e a obter melhores resultados na formação médica. (assertiva 39) 

 

 Walton e Matthews (1989) afirmam que, 

 

A necessidade de uma contínua educação ao longo da vida em todos os 

futuros médicos impõe sobre os professores a clara responsabilidade de 

ajudar os alunos a gostar da aprendizagem e a aprender a continuar 

aprendendo por iniciativa própria. Esta é a própria base da aprendizagem 

ativa: estudantes ou médicos devem continuar a se beneficiar dos recursos da 

educação que são essenciais para o desenvolvimento e manutenção das 

habilidades e do conhecimento necessária para a atualização constante no 

campo escolhido e, portanto, ser equipados para lidar de forma eficaz, a 

julgar, pelos melhores critérios atuais, os problemas médicos por eles 

encontrados. (p.550) 

 

Para Barrows (1986) as habilidades de auto-avaliação e aprendizagem auto-dirigida 

permitem que os estudantes tornem sensíveis à aprendizagem pessoal necessária e situada e 

para utilizar bem os recursos de informação apropriados. Essas são habilidades essenciais aos 

médicos devido à evolução do conhecimento na área, onde novos problemas e conceitos não 

estudados ou previstos teriam que ser entendidos e aplicados na prática com os pacientes.   

Os docentes reconhecem o desenvolvimento de habilidade em construção ativa do 

conhecimento (14 citações) como caráter inerente a formação nesta aprendizagem e apoiado 

por uma motivação para uma postura ativa e para superação de dificuldades.  Percebemos em 

suas exposições uma vinculação entre essa habilidade e a capacidade de superação de 

dificuldades, de estudo independente e o interesse em aprender.  
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“Quando se deparar na vida profissional com um caso difícil, com uma 

situação inusitada, ele vai saber onde procurar, como procurar e quais fontes 

ele vai poder confiar ou não.” P2/T 

 

“O principal ponto de vista que eu vejo é (...) que facilita e que iguala mais 

aquelas pessoas com mais dificuldades e a pessoa passa a ter mais uma 

postura de buscar as coisas.” P10/P 

 

 “Ampliando o conhecimento e a busca deste conhecimento durante o curso, 

ele se torna mais independente, então a capacidade profissional dele é 

maior.” P8/CC 

 

No PBL, a motivação e o estímulo para aprendizagem são considerados um grande 

atrativo do método. Toda aprendizagem é percebida pelo estudante como relevante e 

necessária para sua prática futura e a capacidade de trabalhar com os pacientes e seus 

problemas (BARROWS, 1998).  

Para este autor, a colaboração é uma importante habilidade profissional e o PBL ajuda 

os estudantes a assumirem a autoridade de que eles precisam para se tornarem aprendizes 

independentes e encontrar estímulo para uma abordagem centrada no estudante. 

O desenvolvimento de habilidade em estudo auto-dirigido é outra sub-categoria 

identificada em 12 citações, e aparece como reforço ao desenvolvimento de habilidade em 

educação permanente. 

 

“Alguns egressos daqui, alguns estudantes da metodologia PBL já 

trabalhando, e eu percebo assim... que eles às vezes conseguem definir melhor 

as dúvidas que eles têm.” P5/I 

 

“Tenho percebido assim, eles conseguem definir melhor, às vezes, qual a 

deficiência que eles têm.” P5/I 

  

Nessa perspectiva, os docentes salientam a capacidade de discernimento destacando-se 

como recurso indispensável à aquisição dessa habilidade.   

 

“A gente resolveu fazer lá uma... definição do que cada um tinha que estudar 

individualmente, (...), e esses a gente percebe, que esses tiveram uma... essa 

percepção mais fácil.” P5/I 

 

“Esse método ativo favorece que a gente seja mais crítico, e que a gente não 

pegue a informação de forma só... que você consiga ter crítica mesmo sobre o 

que você vai buscar de informação.” P7/CC 

 

Para Hmelo-Silver (2004) o desenvolvimento de habilidades para o estudo auto-

dirigido é um processo difícil e multifatorial para os estudantes do currículo PBL. A autora 
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concorda que as estratégias meta-cognitivas são importantes para o desenvolvimento de 

habilidades de aprendizagem auto-dirigida e aprendizagem para toda a vida, capacitando os 

estudantes para aprendizagem autônoma.  

Savery e Duffy (1995) comentam sobre o contexto dos ambientes de aprendizagem 

cognitiva onde existem objetivos relacionados com a aprendizagem auto-direcionada, com o 

conhecimento do conteúdo e com a resolução de problema. O estudante deve desenvolver 

habilidades necessárias ao médico, para isto devem ser capazes de desenvolver estratégias na 

identificação dos conteúdos, localização, avaliação e na definição dos recursos de 

aprendizagem relevantes para o estudo. O processo de resolução total do problema deve 

ajudar os estudantes a desenvolverem deduções hipotéticas sobre o problema, centralizadas 

em torno da geração de hipóteses e avaliação.  

A capacidade de discussão e definição de objetivos de estudo também se revela como 

importante recurso para o estudo auto-dirigido e apoiado em uma necessidade de atualização.   

 

“Formados lá no tradicional que foram ativos, (...) mais dinâmicos em ir 

atrás do que eles precisavam, só não tiveram a mesma percepção do que 

esses, esses conseguiram... esses não têm essa deficiência de definir, de 

discutir, tem que fazer esse objetivo para se corrigir... isso ai eles tem.” P5/I 

 

“Estar me atualizando, buscando meu conhecimento... e o estudante de PBL 

ele é muito trabalhado nessa busca do conhecimento.” P6/C 

 

A habilidade de buscar a informação para sustentar a habilidade de estudo auto-

dirigido é essencial para o desempenho profissional. Barrows (1998) comenta que com o PBL 

os estudantes sabem como obter a informação quando ela é necessária e se atualizam 

Para Mennin (2009), 

 

A aprendizagem em grupo no PBL é um processo que representa bem as 

características de um sistema adaptativo complexo. A aprendizagem é 

baseada em uma dinâmica que envolve a ativação e exploração do 

conhecimento prévio em um contexto autêntico de um problema designado 

para criar uma necessidade do saber. (p. 25) 

 

O autor afirma que nessa situação os estudantes trabalham descobrindo o limiar do 

conhecimento existente e busca ampliá-lo através de questionamentos, estudo centrado e auto- 

dirigido, reflexões e elaborações do novo conhecimento no contexto de um problema.    
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Desenvolvimento de habilidade de raciocínio, duas citações, foi reconhecido pelos 

docentes como aptidões favorecedoras da atuação profissional futura em comparação ao 

método tradicional.  

 

“Essa questão de desenvolvimento de raciocínio, de entendimento do 

conteúdo e tudo, eu acho que isso ai favorece, e acho que isso ai no futuro.” 

P7/CC 

 

“Eles conseguem raciocinar muito melhor, eles têm uma facilidade muito 

maior do que o aluno da metodologia tradicional.” P9/P 

 

Para Barrows (1986) o processo de raciocínio clínico e a aprendizagem auto-dirigida 

representam capacidades essenciais para o profissional médico. 

Groves (2005) afirma que a diferença do raciocínio clínico do especialista e o do não 

especialista não está no processo de raciocínio, mas sim na quantidade, tipo e organização do 

conhecimento. Isto é, não somente os especialistas têm maior conhecimento do que os 

novatos; como eles têm uma gama imensa de tipos de representações de conhecimentos 

estocados na memória. Assim a relação entre abordagem de aprendizagem e raciocínio clínico 

pode ser baseada na efetividade com o qual o tipo de aprendizagem é capaz de facilitar o 

desenvolvimento de representações de conhecimento. 

Walton e Matthews (1989) exemplificam como os médicos desenvolvem o raciocínio 

clínico adequado após uma duração variável de tempo de experiência prática e concordam que 

o PBL visa acelerar este processo e torná-lo eficaz, mesmo durante a graduação.  

Na fala dos docentes sobressaiu como segunda grande categoria de campo o 

desenvolvimento de habilidade na resolução de problemas (11 citações) como uma 

importante contribuição na formação médica. 

 

“O grande diferencial que eu vejo até o momento é a capacidade de se virar.” 

P2/T 

 

“A pessoa já vai ser mais testada, mais tarimbada, e acho que vai ter mais 

facilidade de lidar com problemas, ficou a vida inteira resolvendo 

problemas.” P2/T 

 

“Capacidade de resolubilidade do médico formado nessa metodologia, ela 

passa a ser maior, por que a visão é mais ampla.” P8/CC 

 

Frente à assertiva “As situações problematizadoras de aprendizagem preparam o 

estudante para resolver adequadamente problemas relativos à sua profissão”, 65,79% dos 
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docentes concordam. Por outro lado, 18,42% dos docentes que responderam o questionário 

discordaram dessa assertiva, o que não foi identificado na fala dos entrevistados. 

 

 
Figura 23 - As situações problematizadoras de aprendizagem preparam o estudante para resolver adequadamente 

problemas relativos à sua profissão. (assertiva 38) 

 

Walton e Matthews (1989) consideram o PBL como um método que se caracteriza 

pela habilidade em capacitar o estudante à tomada de decisões fundamentadas e entendem a 

resolução de problemas como,  

  

A resolução de problemas não está preocupada somente com o diagnóstico, 

mas também com a conduta terapêutica, o acompanhamento, a análise dos 

resultados, a reabilitação, etc., e deve, naturalmente, incluir o 

reconhecimento, e as disposições adequadas para todos os problemas que 

vêm à luz, e não apenas o principal. (p. 544) 

 

Walton e Matthews (1989) consideram a capacidade de resolução de problemas como 

a mais importante habilidade médica na contemporaneidade ao lado da exigência do 

fundamento necessário em ciências básicas e clínicas, ficando secundarizadas as habilidades 

de memória. 

Percebemos na fala de um entrevistado a vinculação entre o desenvolvimento de 

habilidade na resolução de problemas e a capacidade de discernimento e de estudo auto-

dirigido.     

 

“Pessoa exercitar, dele procurar resolver os problemas dele, reconhecer as 

deficiências dele, e ele correr atrás, acho que é um dado que é extremamente 
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importante de você estar... é... incentivando que ele desenvolva, até do ponto 

de vista dele lá na vida pessoal dele lá pra frente...” P10/P 

 

“Essa capacidade de discernir, de buscar o conhecimento, de buscar resolver 

a dúvida, resolver o problema que esta medicina está baseada, isto é o grande 

diferencial dele.” P2/T 

 

Para Hmelo-Silver (2004) a resolução efetiva de um problema envolve o 

desenvolvimento de habilidades que capacitam o estudante a aplicar apropriadamente 

estratégias meta-cognitivas e de raciocínio. 

Schmidt (1983) comentando sobre uma investigação que compara a capacidade de 

resolução de problemas dos estudantes do PBL com os estudantes do método tradicional 

sugere que o PBL pode promover melhores oportunidades para aprendizagem na resolução de 

problemas médicos. 

Uma idéia de que a experiência neste método de aprendizagem é capaz de tornar o 

estudante adepto aos seus princípios despontou em seis citações como a subcategoria vivência 

de dinâmica em aprendizagem ativa, reproduzida no olhar do aprender a aprender.  

 

“Uma pessoa que passa seis anos na escola trabalhando dessa forma, quer 

dizer, quando ele sai a tendência, eu acredito, é minha opinião (...) que no 

futuro isso vai representar que na hora que ele precisar isso ai ele sabe como 

buscar o conhecimento.” P7/CC    

 

“Eles têm uma desenvoltura melhor, (...) eles têm uma condição de estudo 

melhor, tem um acesso melhor, acaba que eles têm um acesso à informação, 

se eles querem realmente eles estudam.” P9/P 

 

Para Mamede, Schmidt e Norman (2006),  

 

Potenciais benefícios entre o vínculo das experiências dos estudantes nos 

cenários clínicos e os problemas estudados no grupo tutorial podem ser 

facilmente percebidos. Fazendo uso de sua própria experiência individual 

com os pacientes ou as situações encontradas nas atividades clínicas 

enquanto analisam os problemas no grupo tutorial pode levar os estudantes à 

maior facilitação na construção de interpretações pessoais dos problemas. A 

natureza contextual da aprendizagem esperada no PBL é provavelmente 

também aumentada pelos relatos de casos de papel próximo dos problemas 

reais enfrentados no real, às vezes diversificado, de cenários clínicos. Usando 

experiências clínicas, portanto poderia favorecer a aprendizagem contextual, 

construtiva e ativa os quais são à base dos princípios do PBL. (p.411) 

 



94 
 

Identificamos o desenvolvimento de habilidade para o trabalho em equipe (seis 

citações) como a terceira categoria apontada pelos docentes como diferencial na formação 

médica dos estudantes.  

“Trabalhar em grupo, é um ganho que ele sempre vai ter para o resto da vida 

dele. Por que o ministério da saúde (...) está incentivando os profissionais que 

trabalham em equipe, a equipe multidisciplinar.” P6/C 

 

“O trabalho em grupo desde a faculdade ajuda o aluno inclusive a lidar 

melhor com isso mais para frente no futuro na vida profissional.” P8/CC 

 

A constatação de que o trabalho em grupo propicia o desenvolvimento de habilidades 

para o trabalho em equipe é explicitado com clareza pelos docentes entrevistados e é 

confirmada pela concordância em 81,58% deles. 

 

 

Figura 24 - As situações de aprendizagem preparam o estudante para o trabalho profissional em equipe. 

(assertiva37) 

 

Outro sentido percebido na fala dos docentes foi o potencial dessa habilidade em criar 

condições para o desenvolvimento da capacidade de relacionamento interpessoal.   

 

“Você já trabalhar em equipe (...), com as fragilidades do outro, (...) com as 

suas fragilidades, com o conhecimento do outro, isso é um ganho muito 

grande para ele.” P6/C 

 

“O grupo tende a crescer mais juntos, e isso sem dúvida leva para vida 

profissional dele por que ele vai lidar com colegas, ele vai lidar com grupo de 

pacientes.” P8/CC 
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Dolmans e Shmidt (2006) comentam que “o grupo tutorial no PBL pode ser 

considerado um exemplo de uma verdadeira aprendizagem colaborativa”. Os autores relatam 

também um estudo feito por Slavin (1996) sobre aprendizagem colaborativa realçando o papel 

dos pequenos grupos na aprendizagem no PBL e destacando o aspecto motivacional. Primeiro 

aspecto é o que leva os membros do grupo a se esforçarem ao máximo para que cada um 

possa alcançar objetivos pessoais, ocorrerá somente se o grupo tiver sucesso. Outro aspecto é 

o desenvolvimento de coesão, de espírito de equipe, com os estudantes ajudando seus 

companheiros na busca do sucesso do grupo. A perspectiva do grupo também é uma 

abordagem que oportuniza aos estudantes a interação, discussão, questionamentos, 

apresentação e escuta de outros pontos de vista contribuindo para o crescimento intelectual 

dos estudantes. Por último a elaboração cognitiva, quando os estudantes fornecem explicações 

um para o outro sobre determinados assuntos, promovendo um „feed back‟ mútuo.    

Um docente referiu-se ao desenvolvimento de habilidades relacionadas à prática 

médica propriamente dita como desenvolvimento de habilidade na relação médico-paciente 

e na postura profissional.   

 

“Ele precisava ter uma postura de imposição, aquela coisa do médico, de 

segurança, do paciente sentir empatia, firmeza, aquela coisa toda.” P9/P 

 

“Alunos que eram extremamente introspectivos inicialmente (...) chegaram 

assim dando um show, atendendo o paciente, conversando, com habilidade.” 

P9/P 

 

No questionário aplicado aos docentes, frente à assertiva „A proposta de aprendizagem 

do curso responde as expectativas quanto ao perfil de profissional desejado‟ apenas 55,26% 

dos docentes concordam (23,66% discordam e 21,05% não opinaram) 
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Figura 25 - A proposta de aprendizagem do curso responde as expectativas quanto ao perfil de profissional 

desejado. (assertiva 32) 

 

Ainda no questionário, 63,15% dos docentes concordam com a assertiva “Os cenários 

de aprendizagem são condizentes com a prática em saúde para a formação médica”, com um 

percentual considerável de docentes que discordam ou que não opinaram.  

 

 

Figura 26 - Os cenários de aprendizagem são condizentes com a prática em saúde para a formação médica. 

(assertiva 34) 

 

Para Mennin (2009),  
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Desenhos de currículo e estudos de pesquisa que reconhecem a aprendizagem 

como um processo complexo aninhado em um amplo sistema complexo 

(currículo, escola, sistema de saúde e sociedade) e que foca mais na dinâmica 

de aprendizagem como um evento auto-organizado emergindo de um local de 

interações em torno de múltiplos fatores podem trazer uma nova perspectiva 

para educadores e instituições responsáveis em ajudar a preparar os futuros 

profissionais de saúde. (p.25, 26) 
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5.4 - Desafios e Dificuldades em Currículos com Metodologia Ativa  

 

A conscientização e enfrentamento dos desafios e dificuldades que interferem na 

evolução adequada da metodologia ativa afloraram nas falas dos docentes como algo 

vivenciado no dia a dia do curso. Nota-se em seus depoimentos que aspectos como 

envolvimento, dedicação e motivação são essenciais na oposição aos principais desafios. A 

experiência no método, a responsabilização docente e discente, a estruturação e planejamento 

adequados e contínuos do currículo são essenciais a uma mobilização individual e conjunta 

em busca de melhorias.  

 

“É diretamente proporcional ao envolvimento que a pessoa tem com o 

curso.” P2/T 

 

“Eu acho que falta muito esses momentos de reflexão, de capacitação, de 

motivação para a gente estar discutindo realmente.” P6/C 

   

“Então acreditamos na metodologia, então vamos dedicar, e isso exige uma 

mobilização individual.” P8/CC 

 

“O grande desafio é a gente desacomodar quem acomodou...” P9/P  

 

A discordância de 57,89% dos docentes frente à assertiva “Momentos de reflexão, 

avaliações e capacitações sobre o currículo e a metodologia ocorrem permanentemente” 

reflete a carência desses momentos e de sua continuidade no processo, contribuindo para os 

principais desafios e dificuldades encontrados.   

 
Figura 27 - Momentos de reflexão, avaliações e capacitações sobre o currículo e a metodologia ocorrem 

permanentemente. (assertiva 31) 
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Para Moust, Van Berkel e Schmidt (2005) os gestores esperam que os professores 

aceitem as inovações educacionais, como PBL, e percebam sua utilidade, mesmo sem investir 

no desenvolvimento de programas de capacitação para ajudar os docentes a mudarem suas 

idéias, habilidades e atitudes, sobre o novo paradigma educacional. Desta forma se os 

docentes e estudantes não entenderem o teor da mudança curricular podem gradualmente 

retornar as práticas de aprendizagem tradicional.  

Quinlan (2003) afirma que, 

 

Tem havido pouco reconhecimento do papel que o ensino – ou as atividades 

de melhoramento do ensino - podem desempenhar na antecipação da 

compreensão do assunto em questão, ou em outras formas de trabalhos 

acadêmicos. (p. 250) 

 

A análise temática das falas a partir do núcleo direcionador, „desafios/dificuldades na 

aprendizagem ativa‟, possibilitou a detecção de 80 unidades de contexto onde 230 unidades 

de registro foram identificadas, emergindo seis grandes categorias de campo. 

Para uma melhor caracterização e visualização, estas categorias foram agrupadas em 

desafios e dificuldades inerentes aos docentes, aos estudantes e ao processo curricular. 

 

Desafios/dificuldades relacionadas com o docente: 

1. Compromisso e envolvimento docente 

2. Inexperiência docente com a metodologia ativa 

Desafios/dificuldades relacionadas com o estudante:   

3. Responsabilização do estudante com a aprendizagem  

4. Manutenção da postura ativa no decorrer do curso 

5. Dificuldades na relação interpessoal 

Desafios/dificuldades relacionadas com o processo curricular 

6. Condução curricular permanente 

 

Sobre os desafios/dificuldades relacionadas com o docente, à constatação de falta de 

compromisso e envolvimento docente mostrou-se com clareza na concepção de grande parte 

dos entrevistados (27 citações).  Destacaram, em suas falas, dificuldades de aderência 

docente, necessidade de dedicação, de conscientização de seu papel e de mobilização em 

ações de melhoria. Os docentes apontam como indispensável à credibilidade na metodologia.  
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“Em minha opinião a maior dificuldade é a aderência e a conscientização do 

corpo docente nessa metodologia, em relação à dedicação.” P8/CC 

  

“Eu acho que o desafio maior é a questão dos docentes se inserirem nesse 

processo.” P8/CC 

   

“Criar um compromisso com gente que não quer se comprometer... esse é o 

grande desafio, comprometer, comprometimento.” P9/P 

 

Moust, Van Berkel e Schmidt (2005) comentam que alguns docentes não acreditam 

que os estudantes percorrem suficientemente os conteúdos do tema, e mesmo sendo a 

aprendizagem independente e auto-dirigida, eles tentam direcionar as atividades por vários 

caminhos. Oferecendo aos estudantes uma longa lista de recursos até o final da unidade, que 

devem ser usadas para seleção da informação, os docentes da unidade tendem a guiá-los por 

referências específicas para cada problema. Oferecer literatura aos estudantes desta forma 

leva a uma situação a qual quase todos os membros estudam por uma mesma literatura, 

causando efeitos muito negativos no comportamento dos estudantes na fase de síntese e 

integração do conhecimento. A capacidade dos estudantes de se tornarem aprendizes 

independentes pode ser muito prejudicada. 

Moust, Van Berkel e Schmidt (2005) questionam sobre tutores que ajudam os 

estudantes a se tornarem mais auto-direcionados e auto-responsáveis, focando cada vez mais 

aspectos do conteúdo no seu papel, mas questões que desafiam o processo do pensamento 

(alternativas e conseqüências) são cada vez mais substituídas por pequenas aulas diretas. 

Reflexões sobre como é processada, analisada e sintetizada a informação tornam-se cada vez 

mais ignoradas. 

A resistência docente à metodologia ativa foi identificada em 11 citações, destacando 

como subcategoria. A resistência é percebida como dificuldade de mudança no perfil docente, 

assim como, preferência ou apego as práticas tradicionais constituindo um obstáculo ao 

envolvimento e comprometimento com o método. 

 

“Ainda tem professor resistente que ainda prefere o método tradicional.” 

P6/C 

 

“Tem três perfis de professores, de docentes aqui, tem aqueles que ainda são 

resistentes, aquele que esta na fase de transição e aqueles que já estão bem 

motivados em relação ao PBL.” P6/C 

 

“Em relação ao professor é... tem... acho que tem ainda dificuldades, em que 

sentido, tem você tem comportamentos de... de muito tempo, é... para mudar 

isso na realidade não é fácil.” P10/P 
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Mesmo nos ambientes em que a aprendizagem centrada nos estudantes é pretendida, 

essa situação pode ser desencorajada por docentes centralizadores como algo quase que inato 

e automático como: manifestações automáticas com comentários ou gestos sobre o que está 

certo ou errado com o estudante, direcionando os estudantes em uma abordagem de 

aprendizagem deles, sugerindo o que eles devem aprender e oferecendo referencias 

(BARROWS, 1998).  

Moust, Van Berkel e Schmidt (2005) observando o processo de inovação institucional 

concluem que existem vários tipos de crises na implementação no PBL. Às vezes o 

desempenho dos docentes podem seguir caminhos que inibem a aprendizagem centrada no 

estudante e o processo auto-direcionado, isto pode se tornar grave quando a direção da escola 

não dispensa atenção suficiente ao tratar do que os docentes sentem com relação às demandas 

da inovação educacional. 

Outros entrevistados apontam a falta de motivação docente com a metodologia como 

mais um fator desafiante da aprendizagem do estudante. Nas falas dos entrevistados percebe-

se o quanto essa desmotivação pode alimentar a resistência e a dificultar o envolvimento com 

método.   

 

“Falta de motivação mesmo do professor, do professor que está no grupo de 

construção, a falta de conhecimento, a falta de tempo.” P6/C 

 

“É ter um numero de docentes motivados com o método e que se interessem 

em conhecer cada vez mais, para ir aprimorando a metodologia.” P8/CC 

 

Walton e Matthews (1989) relatam que alguns podem ver como uma desvantagem o 

planejamento necessário e contínuo no seqüenciamento adequado de um currículo PBL. Ele 

certamente demanda acordos e objetivos claramente enunciados, requer horas de 

planejamento entre colegas de diferentes disciplinas, muitas vezes com origens e pontos de 

vista muito diferentes. Essa lógica de planejamento, a necessidade de negociações 

interpessoais e o dispêndio de tempo dificultam o avanço profissional do pessoal docente, mas 

este empenho educativo precisa ser reconhecido e recompensado. 

Observamos que parte dos entrevistados, 12 citações, identificou o despreparo dos 

docentes como um grande desafio para aprendizagem, configurando a inexperiência docente 

com a metodologia ativa como um segundo desafio a ser enfrentado.  As razões relacionam-

se com dificuldades na participação em sessões tutoriais e outras atividades, deficiências em 

capacitação e a própria formação e vivência docente em metodologia tradicional. 
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“Olha este tipo de... coisa... eu nunca fiz não, por que eu fico mais numa 

situação... mais passiva.” P1/T 

 

“Nós temos uma dificuldade muito grande em falar... em dar este caminho, 

por que nós também estamos iniciando como eles.” P3/I 

 

“Quando ele parte para o estágio, eu acredito que os próprios professores 

não estejam preparados para esse tipo de abordagem.” P9/P 

 

No questionário aplicado, a figura abaixo mostra a concordância de 52,64% dos 

docentes diante da assertiva “São muitas as dificuldades e limitações por parte do professor 

que prejudicam sua participação nas atividades em grupo”. Observamos que 31,58% dos 

docentes discordaram e 15,79% não opinaram, podendo representar a parcela de docentes 

compromissados, envolvidos e que já tem experiência no método. 

 

 

Figura 28 - São muitas dificuldades e limitações por parte professor que prejudicam sua participação nas 

atividades em grupo. (assertiva 26)   

 

 Walton e Matthews (1989) reconhecem que a força ou a fraqueza do PBL reside na 

vinculação representada pela capacidade do docente como um tutor, sendo a variação na 

qualidade dos docentes o maior problema reconhecido por todas as escolas. Oficinas de 

desenvolvimento docente para os tutores devem ser contínuas, pois muitas tentativas de PBL 

falham devido a habilidades tutoriais inadequadas.  

 Albanese e Mitchell (1993) reconhecem que para obter os tutores do tipo necessário 

para o PBL ideal, um corpo docente sensível ao papel deve ser contratado e submetido a uma 
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formação cuidadosa e detalhada. Mesmo assim será necessário um acompanhamento atento 

do desempenho dos tutores. 

Os desafios/dificuldades relacionados com o estudante e relatados nos depoimentos 

docentes identificaram a necessidade de responsabilização do estudante com a 

aprendizagem, 68 citações, como terceira categoria de campo. Aspectos como negligência, 

desinteresse nas atividades, necessidade de conscientização e credibilidade no método foram 

destacados.  

 

“É a responsabilidade sobre o estudante é muito grande, (...) outros 

infelizmente são negligentes.” P2/T 

 

“Dificuldade do grupo quando você tem dois ou mais desinteressados, reflete 

na aprendizagem do grupo por inteiro, dois ou três ou quatro estudam o resto 

não estuda, ficam só ouvindo, então assim isso ai é um ponto desfavorável”. 

P4/I 

 

“Entram numa faculdade que é completamente diferente, que eles é que tem 

que definir onde que eles querem chegar o quê que eles querem estudar... 

talvez eles precisassem mais se conscientizar disso.” P5/I 

 

“O aluno ele tem que acreditar no método e fazer a parte dele”. P8/CC 

 

Barrows (1998) entende que a educação centrada no estudante requer confiança, pois 

quando proporcionamos aos estudantes a oportunidade de se responsabilizem sobre sua 

própria aprendizagem eles devem se sentir bem, e quando essa estratégia é aplicada com 

sinceridade raramente esta a confiança é abalada. Para isto os docentes devem evitar fazer 

algo que tornaria o estudante dependente deles sobre o que ele deveria aprender ou saber. 

Infelizmente a aprendizagem centrada no estudante raramente ocorre em muitos currículos 

chamados de PBL. 

Em um grupo tutorial os estudantes são mutuamente dependentes e seria difícil uma 

discussão entre eles, sobre os conteúdos de aprendizagem, se os estudantes não tivessem se 

preparado adequadamente durante o auto-estudo ou se não participassem ativamente 

(DOLMANS; SCHMIDT, 2006). 

Dolmans et al. (2005) entendem que a colaboração não é uma divisão de conteúdos e 

tarefas pelos estudantes, ela envolve uma interação mútua e um entendimento comum , 

compartilhado de um problema.  

 Walton e Matthews (1989) descrevem que a experiência de PBL para os estudantes 

tende a ser mais estressante, porém mais satisfatória.  Os estudantes detêm maior 

responsabilidade pela sua própria aprendizagem, e podem ter que dedicar com maior afinco. 
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Destacam também que para os estudantes que estão habituados à didática do ensino 

convencional, no PBL pode tornar-se menos eficiente até que eles se familiarizem com o 

novo método. 

A necessidade de entendimento da metodologia foi percebida pelos entrevistados 

como fator condutor do envolvimento, da participação e da responsabilização do estudante 

sobre sua aprendizagem.  

 
“Outro entrave também que a gente comentou (...) é de talvez o estudante 

perceber... o motivo que está sendo proposta essa metodologia ativa entendeu, 

dele ser mais participativo, dele influenciar na própria aprendizagem dele, na 

auto-aprendizagem.” P5/I      

 

Moust, Van Berkel e Schmidt (2005) concordam que confrontar os estudantes com as 

bases teóricas que sustentam o PBL, significa ajudá-los a entender o porquê desta abordagem 

educacional, como um efeito positivo a sua disposição para participar ativamente e agir 

conforme as regras do jogo. Isso parece aprofundar o entendimento sobre o construtivismo, e 

os aspectos contextuais e cooperativos do PBL. Para os estudantes e os efeitos sobre a  

aprendizagem são até mais importantes do que treinamentos prolongados em habilidades em 

presidir reuniões ou encontrar artigos em um biblioteca. 

Walton e Matthews (1989) relatam que em várias escolas médicas o PBL tem 

demonstrado que a experiência inicial e usual é de confusão entre os estudantes, e devido a 

isto deve ser enfatizado a orientação e treinamento dos estudantes para compreender a lógica 

e para adquirir as competências necessárias para a utilização eficaz do PBL. 

Em suas concepções sobre responsabilização discente com a aprendizagem 

identificou-se, em 18 citações, a imaturidade discente na metodologia ativa, como 

subcategoria.  Foi destacada a dificuldade de postura ativa na construção do conhecimento, 

principalmente nas fases iniciais do curso. 

 
“Eu vejo muitas dificuldades nos módulos iniciais, principalmente no 1°, 2° e 

3° período onde eles ficam ainda dispersos, não tem ainda essa maturidade 

ou essa maldade para poder resgatar com mais facilidade.” P2/T 

 

“Os alunos do primeiro período em particular são alunos ainda imaturos que 

ainda não tem, é o primeiro contato deles com o método.” P7/CC 

 

“Tem pessoas com mais facilidade pra falar, outros que vão tendo essa 

facilidade no decorrer dos períodos mesmo.” P7/CC 
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Schmidt e Boshuizen (1990) investigando os efeitos da ativação do conhecimento 

prévio ao recordar um caso clínico entendem que os estudantes novatos, por natureza têm 

pouco mais que idéias pessoais sobre as doenças, sendo o seu conhecimento ainda limitado ao 

conhecimento básico dos processos e estruturas biológicas, sem muitas referências sobre as 

conseqüências das doenças como exemplificado em um caso clínico. Os estudantes, no 

período de residência, já têm desenvolvido um rico e elaborado rede de causas explicando os 

sinais e sintomas associados à doença. Para os médicos experientes, contudo, o conhecimento 

fisiopatológico causal torna-se compilado dentro de um diagnóstico provável ou simplificado 

em um modelo causal explicado por sinais e sintomas, como resultado do uso constante. O 

conhecimento compilado é por sua natureza, automaticamente e fortemente ativado pelos 

sinais relevantes de um caso. 

Schmidt e Boshuizen (1990) concordam com a teoria dos estágios no desenvolvimento 

do especialista proposto por Schmidt e Norman (1998), os autores concluíram em seus 

resultados que as diferenças entre os estudantes de medicina avançados e os médicos 

experientes na representação de casos clínicos consistem em dois fatores básicos: a 

quantidade de conhecimentos fisiopatológicos processados disponíveis na memória 

(quantidade de retomadas) e a natureza do conhecimento estruturado aplicado (os estudantes 

reconhecem mais detalhes e os especialistas reconhecem o que é diretamente relacionado).   

Schmidt (1983, p. 12) reconhece que “a aprendizagem por sua natureza tem um 

caráter reestruturante.” Pressupõe que o conhecimento anterior leva ao entendimento da nova 

informação, o estudante aplica o conhecimento que ele já processou em ordem para o 

entendimento da nova informação. Comparando estudantes do primeiro e quarto ano de 

medicina ao ler um mesmo artigo, reconhecem que os estudantes do primeiro ano fazem uso 

do conhecimento da escola secundária e acrescido do senso comum. Já os estudantes do 

quarto ano têm conhecimento adquirido nos anos anteriores e, portanto o seu conhecimento 

prévio e o tipo de estruturas as quais estão disponíveis na memória ao longo deste tempo, 

determinam o que é entendido e aprendido do artigo.  Os estudantes do quarto período teriam 

melhores resultados de entendimento por que estes já têm maior conhecimento prévio 

elaborado.  

Outros aspectos levantados nesta categoria revelaram a subcategoria insegurança do 

estudante com o método (17 citações). Destacam em seus depoimentos a insegurança na 

condução da aprendizagem e nas fases iniciais do curso e também relativas ao perfil do 

estudante e à formação profissional. Um docente relacionou esta insegurança com a 
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possibilidade de gerar comportamentos e atitudes inadequadas na condução da própria 

aprendizagem. 

 

“Eles acabaram de sair ou do ensino médio ou de um pré-vestibular a onde 

eles não é... não monitoravam sua aprendizagem, eles eram é... direcionados 

a aprendizagem o tempo inteiro, então assim eu vejo que eles tem 

dificuldades.” P6/C 

 

“Eu não acredito que um vestibular que você faz pronto para um aluno que é 

de metodologia tradicional, você pode pegar aquele grupo e transformar de 

repente no aluno que eu quero para uma metodologia diferente, por que ele 

veio de uma metodologia que era igual, era tradicional.” P9/P 

 

“Então eu tenho visto isso também como uma dificuldade do método (...) essa 

insegurança do aluno gera nele a necessidade de às vezes ele extrapolar na 

forma de resolver o problema, isso até de uma certa maneira incorreta, não é 

uma atitude correta ele estar fugindo de tudo que a gente gostaria que fosse.” 

P7/CC 

 

A concordância de 94,73% dos docentes com a assertiva “O estudante demonstra 

receio, preocupação ou ansiedade em controlar sua aprendizagem” reforça a concepção 

docente sobre a insegurança do estudante com o método e principalmente em conduzir sua 

aprendizagem.  

 

 

Figura 29 - O estudante demonstra receio, preocupação ou ansiedade em controlar sua aprendizagem.  

(assertiva 7) 

 

Moust, Van Berkel e Schmidt (2005) nesse estudo, ao referirem sobre as mudanças  na 

conexão do processamento da informação pelos estudantes no grupo tutorial, deduziram que 
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os estudantes são questionados a comprometer-se com procedimentos específicos na análise 

do problema e  síntese do conhecimento. Contudo os estudantes tendem a desviar-se por esses 

ou por vários caminhos, trazendo mudanças ao processo tutorial que interferem no processo 

de aprendizagem, tais mudanças não percebidas pelo tutores tem efeitos negativos sobre a 

aprendizagem e seus resultados.   

Hmelo-Silver (2004), 

 

Certos aspectos do PBL devem ser adaptados ao nível de desenvolvimento dos 

estudantes. A aprendizagem auto-dirigida pode ser particularmente difícil 

para estudantes jovens que tendem a ter dificuldades na aplicação de 

estratégias meta-cognitivas. (p.260) 

 

 Walton e Matthews (1989) concordam que a grande quantidade de recursos 

necessários e disponíveis para os estudantes na solução de problemas e sua multiplicidade 

pode ser frustrante para o estudante nas fases iniciais do curso.  

A terceira subcategoria identificada nas falas (nove citações) foi dificuldades com a 

avaliação/omissão do estudante na avaliação, apontada como falta de honestidade e 

banalização na avaliação formativa, capaz de estimular posturas desfavoráveis nos estudantes. 

 

“Os alunos você sabe, se ajudam e então... foi criando uma situação tal que 

(...) quando eles avaliavam este aluno sempre dizia “ele melhorou muito” 

“está melhorando muito”.” P1/T 

 

“O que a gente tem visto nas avaliações ao final de cada sessão é são... 

clichês já decorados repassados módulos a módulos.” P2/T 

 

“Eu acho que eles não são honestos na auto-avaliação.” P7/CC 

 

Groves (2005, p. 323) diz, “é muito seguro acreditar que avaliação direciona a 

aprendizagem.  

Sobre avaliação formativa no PBL, Walton e Matthews (1989) dizem, 

 

A definição de objetivos, naturalmente, implica o desenvolvimento de métodos 

de avaliação para determinar se os objetivos estão sendo alcançados. Os 

métodos de avaliação utilizados conjuntamente com a PBL são a base 

principal para a promoção da PBL, pois consistem no acompanhamento do 

desempenho dos alunos quando estão frente à um novo problema. Por meio 

de sábias escolhas de oportunidades eletivas, os estudantes podem fornecer a 

si mesmos instrumentos úteis para a estruturação de sua própria 

aprendizagem. (p. 548)  
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Esses autores comentam que, “as avaliações em um currículo ABP são mais de 

desempenho e não apenas de conhecimento, e como resultado muitos estudantes acreditam 

que ele seja mais estressante”. (p.553) 

E por último despontaram como subcategoria da responsabilização do estudante com a 

aprendizagem as dificuldades relativas às diferenças pessoais e sociais dos estudantes, 

destacando em sete citações os aspectos individuais e de caráter como determinantes no 

envolvimento com a metodologia e compromisso com a aprendizagem.   

 

“Uns se cobram e acham que deveriam ter feito muito mais, e outros 

simplesmente acham que está tudo bem, quando na realidade não está, então 

isso varia muito com o caráter do estudante, isso é muito pessoal.” P2/T 

 

“Eu acho que envolve uma série de questões pessoais e individuais assim, dos 

alunos que às vezes dificulta no método.” P7/CC 

 

A manutenção da postura ativa no decorrer do curso configurou a quarta categoria 

de campo e foi percebida pelos entrevistados em 30 citações como interesse em aprendizagem 

ativa ou regressão gradativa da postura ativa diante da aprendizagem; também foi destacada a 

diminuição da capacidade crítica e reivindicadora do estudante, criando condições para 

acomodação e desestímulo. 

 

“É freqüente ele querer que você transmita o conhecimento para ele de forma 

passiva, pedindo assim (...) “a, mas fala isso‟, “fala não sei o quê.” P5/I 

 

“No internato de medicina, então era para esses alunos chegarem com uma 

dinâmica bem estruturada em relação à problematização, e o que eu percebo 

é que ainda assim eles têm uma necessidade de imensa de terem aula 

expositiva.” P9/P 

 

“Eles se abaixam, perdem essa postura dinâmica de... querer crescer, de 

discutir, de reivindicar, diferente do aluno que discutia comigo.” P9/P 

   

Semelhante às limitações e dificuldades docentes nas atividades, a figura abaixo 

demonstra uma concordância de 54,06% dos docentes frente à assertiva “São muitas 

dificuldades e limitações por parte de estudante, as quais prejudicam sua participação nas 

atividades em grupo.” Esta afirmativa confirma a concepção dos docentes relativa a todas as 

categorias acima, que discorrem sobre as dificuldades dos estudantes na aprendizagem ativa, 

como insegurança, imaturidade, diferenças pessoais e necessidade de estímulo durante o 

curso. 
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Figura 30 - São muitas dificuldades e limitações por parte estudante que prejudicam sua participação nas 

atividades em grupo. (assertiva 27) 

 

No questionário procurou-se avaliar também o envolvimento do estudante nas 

atividades e obtivemos um grau de concordância de 64,89% frente à assertiva “É comum 

participar de grupos pouco envolvidos, sem motivação e sem coesão”. Observamos que parte 

desta afirmação coincide com a concepção docente sobre a falta de motivação existente no 

decorrer do curso, aliado a acomodação e perda da postura crítica dos estudantes. Os 24,32% 

de discordância e 10,81% de não opinantes podem estar relacionados a estudantes em 

momentos iniciais do curso. 

 

Figura 31 - É comum participar de grupos de aprendizagem pouco envolvidos, sem motivação e sem coesão. 

(assertiva14) 
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Groves (2005) em seu estudo que avalia o currículo PBL no estilo de aprendizagem do 

estudante, feito com estudantes de medicina do primeiro ano, identifica em seus resultados 

um significante decréscimo nos níveis de profundidade no conhecimento e uma importante 

mudança nos meios de abordagem profunda de aprendizagem para uma aprendizagem 

superficial. Como possíveis explicações ele concluiu primeiro que este tipo de aprendizagem 

depende muito mais do ambiente de aprendizagem do que de algum aspecto inerente ao 

estudante. Ambos os currículos tradicionais e PBL percebem-se a intensidade de conteúdos, o 

que pode fazer com que os estudantes adquiriram grandes quantidades de conteúdo em 

pequeno espaço de tempo, levando alguns a abandonarem o foco primordial no entendimento 

dos conceitos em favor de uma abordagem superficial de aprendizagem, desenvolvendo, no 

mínimo, um conhecimento passivo com todos os aspectos exigidos no currículo.  E em 

segundo pode ser mais por uma mudança na própria percepção dos estudantes do que uma 

mudança atual no tipo de aprendizagem.  

Schmidt (1983) comenta que a falta de elaboração e co-contrução unidas a discussões 

tutoriais desorganizadas e aleatórias tem sido consideradas pelos estudantes e tutores como 

dificultadoras da aprendizagem e da motivação.   Concordando com Dolmans et al. (2005) 

isto é reconhecido como estudo superficial e denominado como ritual de construção, em que 

os estudantes estão apenas aparentemente envolvidos na discussão de um grupo sem 

realmente engajar nas atividades cognitivas como elaboração e interação. Estes rituais têm 

ocorrido quando os estudantes não estudam profundamente, e as novas idéias são trazidas 

para a discussão sem conexão com outras idéias e muitas vezes abordadas apenas 

superficialmente.  

Como subcategoria a heterogeneidade na aprendizagem do estudante no 

conhecimento cognitivo, emergiu nos depoimentos dos entrevistados, em oito citações, 

revelando a disparidade na aprendizagem como característica facilmente perceptível entre os 

estudantes do método ativo.  

 

“Eu já participei de um grupo que tinha um aluno que, é... (...) entrou pelas 

cotas, eu não sei se é por causa disso que ele... não dava conta de estudar o 

proposto, para o objetivo inteiro ele só estudava para a metade dos 

objetivos.” P1/T 

 

 “A gente às vezes depara com dificuldades, (...) semestre passado, por 

exemplo, de um grupo (...) oito alunos, que somente dois conseguiam estar 

participando de uma maneira mais efetiva, (...) mais homogênea, os demais 

estavam com um pouco de dificuldade.” P7/CC 
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Moust, Van Berkel e Schmidt (2005, p.677) comentam que “Quando os estudantes 

entram no currículo PBL eles variam em habilidades de desempenho nas atividades. Estas 

variações são fortemente influenciados pelo modo que os estudantes são treinados e apoiados 

para tornar-se aprendizes auto-direcionados na escola secundária.” A maioria das escolas 

educa seus estudantes por métodos de ensino-aprendizagem que são direcionados pelo 

docente. Então esclarecer os conceitos estruturais do processo de ensino-aprendizagem para 

orientar os estudantes e professores parece ser essencial nos ambientes PBL.  

Dolmans e Schmidt (2006) em suas conclusões dos estudos sobre os efeitos 

motivacionais no PBL demonstraram que o grupo de discussão tem efeito positivo sobre o 

interesse intrínseco dos estudantes relativos ao assunto discutido. Demonstrou-se também que 

a prática de aprendizagem em pequenos grupos no PBL nem sempre é efetiva. Alguns estudos 

demonstraram uma desorganização e casualidade nas reuniões e grupos que discutiam 

superficialmente, provavelmente devido a estudantes pouco motivados que atrapalhavam e 

inibiam aprendizagem. Recentes estudos na literatura sugerem como superar estas 

dificuldades ou inovar no PBL, formando equipes de estudos dentro grupo tutorial, estudantes 

formando grupos de estudo independentes e uso de instrumentos para avaliar o 

comportamento profissional dos estudantes no tutorial com feed back.  

Dificuldades na relação interpessoal apareceram em quatro citações e estão 

relacionadas às dificuldades nas atividades em grupo e com a deterioração da relação 

professor-estudante e sua representatividade na prática profissional futura.  

 

 “São grupos pequenos de 08 a 10 alunos que muitas vezes já no decorrer do 

curso podem surgir inimizades, antipatias e isso ai realmente pode interferir 

na evolução do módulo.” P2/T 

 

“Sensação que está desenvolvendo determinados é... características nos 

alunos que às vezes representa um risco, que a gente tem que ter muito 

cuidado, na... nessa relação de aluno\professor e do que isso vai representar 

no futuro, na vida dele também, na profissão.” P7/CC 

 

Tem sido difícil revitalizar os processos básicos do PBL onde este processo é limitado. 

Tantos os docentes quanto os estudantes, gradualmente, desenvolvem culturas particulares 

que dificultam as mudanças e os processos que detém as mudanças tem desenvolvido 

lentamente (MOUST; VAN BERKEL e SCHMIDT, 2005). 

Em relação aos desafios/dificuldades relacionados com o processo curricular 

apontadas pelos entrevistados, parte de seus depoimentos está vinculada a concepções de 

problemas comuns a qualquer currículo. 



112 
 

“Acho que ele tem uma parcela dele, que ele aprendeu de um jeito diferente, 

lá pelas tantas ele encontra um sistema que ele não consegue mudar.” P9/P 

 

“As variáveis de serviço, que ai é... é mais incontrolável, mais difícil também 

para o professor nesta área, então acho que talvez nossas principais 

dificuldades residam nisso.” P10/P 

 

“Há tantas variáveis envolvidas nesse aspecto. Acho que desde (...) políticas 

públicas, desde mercado, desde exigências de mercado, (...) eu acho que 

nossa faculdade fica até espremida na capacidade dela de moldar ou de 

ajudar alguma coisa.” P10/P 

 

Como desafios/dificuldades inerentes à proposta metodológica, os entrevistados 

realçaram em suas falas, em 80 citações, as dificuldades na condução curricular 

permanente como sexta categoria de campo. A constatação de falhas na continuidade do 

processo, limitações de implementação e fragilidade curricular para a formação foi destacada. 

Notam-se também dificuldades na formação vinculadas à consolidação de valores 

humanísticos, morais e éticos e superação de práticas tradicionais. 

 

“Isso no papel é muito fácil, na prática é muito difícil de ser implementado.” 

P10/P 

 

“Eu comecei a colocar as preocupações minhas, de formação, de fragilidade 

curricular em alguns assuntos.” P9/P 

 

“O outro desafio é como a gente tem... vai ter que conseguir trabalhar com 

esses alunos de forma que a gente consiga fazer que forme profissionais mais 

humanos, com... com a moral bem consolidada, com a questão ética bem 

consolidada.” P7/CC 

 

“Os pontos fracos do currículo que a gente tinha antes eu acho que de certa 

forma continuam.” P9/P 

 

Na figura abaixo, a concordância frente à assertiva “A aprendizagem problematizadora 

como concepção de educação moderna tem sido discutida de forma crítica no curso”, se dá 

para 55,26% dos docentes. Isto coincide com a percepção docente sobre a importância do 

entendimento e envolvimento de todos na estruturação curricular permanente, assim como, a 

discordância de 26,32% reflete a falta dessa abordagem na reestruturação curricular. 
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Figura 32 - A aprendizagem problematizadora como concepção de educação moderna tem sido discutida de 

forma crítica no curso. (assertiva 28) 

 

Para Hmelo-Silver (2004), 

 

Existe uma grande necessidade de estratégias de ensino baseada em 

evidências que demonstrem quais as facetas do PBL são importantes para 

obter certos tipos de resultados então os educadores devem ser informados 

sobre as possibilidades de adaptações no PBL para contextos particulares. 

 (p. 260)  

 

Não é qualquer formato de problema que deva ser usado no PBL, os problemas devem 

ser com pacientes reais e não feitos. Esses devem ser problemas que os estudantes 

encontrariam no futuro, por serem problemas mais freqüentes ou não freqüentes, mas 

relevantes quanto ao impacto em termos de mortalidade, morbidade e custo-benefício 

(BARROWS, 1998). 

Schmidt (1983) concorda com os achados da teoria da psicologia educacional que as 

pessoas podem processar o conhecimento os quais eles tem visto como incapazes de aplicá-lo, 

ou seja, eles conhecem a informação, mas não sabem usá-la. A maneira que um conteúdo é 

ensinado determina o que os estudantes podem fazer com a informação adquirida na resolução 

de problemas, e isto está na dependência do método instrucional. 

Como primeira subcategoria a condução da avaliação na metodologia ativa, aparece 

em 27 citações com muita firmeza e destaque nos depoimentos dos docentes. A apreensão 

destas falas permitiu perceber as fragilidades relativas à avaliação formativa e somativa, 
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destacando aspectos de informalidade, falhas na retroalimentação, assim com na progressão 

do estudante durante o curso, repercutindo na formação profissional.  

 

“Esse retorno da auto-aprendizagem dele, ver se ele está tendo dificuldade, se 

ele está tendo dificuldade de correr atrás de uma referencia, de selecionar 

aquilo que é melhor ou não, não está sendo trabalhado.” P6/C 

 

“A questão da avaliação que a gente precisa ser revista, que é a questão das 

notas, da avaliação interpares, da auto-avaliação... a nota que eles, querem 

tirar no EAC.” P6/C 

 

“A gente tem sido chamado atenção disso por outros colegas que trabalham 

em períodos mais adiante, (...) apenas vêem estudantes em plantões, é... como 

se a gente estivesse liberando os estudantes com baixo teor de aprendizado.” 

P2/T 

 

A Avaliação no PBL precisa explorar principalmente o processo de raciocínio e 

desempenho clínico, ou seja, a capacidade de observar a confiabilidade dos estudantes, de 

resolver problemas, de se comportar e comunicar de forma humana e adequada com os 

pacientes, com os docentes, com os colegas e com outros profissionais e capacidade para 

tomar as decisões clínicas e terapêuticas. Eles também precisam ser testados na auto-

aprendizagem. Essas avaliações podem ser feitas de forma confiável, válida e viável, 

especificamente observando os estudantes em ação. Os procedimentos convencionais de 

avaliação disciplinar são inadequados, pois estes geralmente testam o conhecimento isolado 

(WALTON e MATTHEWS, 1989). 

Moust, Van Berkel e Schmidt (2005) concordam que as maneiras de fazer avaliação 

formativa e somativa do estudante no PBL ainda são fracas, e que as provas no final das 

unidades ainda não são apropriadas, uma vez que resultam apenas em medida de 

conhecimento do que foi aprendido pouco antes do teste.  

Os docentes atribuíram a inadequação de estrutura e planejamento de atividades 

como fator determinante nas falhas da condução curricular permanente, identificada em 25 

citações. Ressaltaram em suas percepções uma estrutura logística inadequada, lacunas de 

conhecimento essenciais a formação médica e desproporção entre conteúdo/cronograma no 

planejamento das atividades.  

 

“Eu não posso exigir do estudante que ele seja ativo no processo se ele não 

tem acesso a... a uma estrutura de... é... bibliográfica adequada, então eu vejo 

isso como um entrave, essa questão estrutural.” P5/I 
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“O tempo, o espaço que foi destinado a determinadas áreas tem sido curto, eu 

acho que está desproporcional, às vezes o assunto com o cronograma.” 

P7/CC 

 

“A grande dificuldade, (...) que eu vejo é (...)... pela... maneira como é o curso 

uma... uma deficiência em coisas básicas, que eu até não acho que seja 

crucial.” P10/P 

 

Mamede, Schmidt e Norman (2006) os autores concordam que quando os estudantes 

não consultam recursos diversos de informação durante os estudos que precedem o retorno 

para discussão no grupo tutorial, as discussões tendem a ser menos ricas. A troca de diferentes 

recursos encontrados na literatura em resposta aos seus conteúdos de aprendizagem seria 

certamente restrito devido ao uso de cenários semelhantes com poucos recursos de 

aprendizagem. 

Ainda Mamede, Schmidt e Norman (2006) concordam que quando os estudantes 

enfrentam tempos limitados para o estudo, uma situação comum, estes tendem a fazer 

escolhas a favor de recursos que eles consideram mais relevantes para os docentes, embora 

isto seja contrário ao esperado no estudo auto-dirigido, esse comportamento é de fato uma 

eficiente resposta a demandas da situação e poderia ser razoavelmente esperado nos contextos 

reais. 

O fato de os estudantes terem responsabilidade sobre o problema, não implica uma 

garantia de que todo conteúdo de determinada área seja coberto pelos objetivos de um dado 

problema. Contudo alguns objetivos de conteúdo ocorrem em vários problemas e se ele não 

surgir nestes, ele certamente deveria surgir em algum outro problema (SAVERY; DUFFY, 

1995). 

Para Albanese e Mitchell (1993),   

 

Acreditamos que este é um problema crítico, porque o papel das ciências 

básicas deve dar aos alunos as bases que precisam ser capazes de manter a 

par dos novos desenvolvimentos. Um médico sem uma sólida compreensão 

dos mecanismos de ação biomédica terá uma capacidade limitada para 

manter-se atualizado e se engajar na solução de problemas para os casos 

incomuns. (p.76, 77). 

 

Vinculadas às dificuldades de condução da metodologia, a deficiência na integração 

curricular, despontou nas falas docentes em 15 citações como falta ou necessidade eminente 

dessa integração.  
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“Eu acho que existe uma dicotomia muito grande entre os assuntos da tutoria, 

das práticas e pessoalmente do IAPSC.” P2/T 

 

“Eu acho que não está tendo um afinamento, harmonia dos três módulos que 

existem hoje, (...) não está casando essa parte teórica com a parte de 

habilidades.” P5/I  

 

“A gente está tentando integrar, os problemas, os conteúdos, mas eu vejo que 

a gente tem uma grande dificuldade neste sentido.” P6/C 

 

A falta de integração curricular identificada pelos docentes é confirmada no 

questionário pela discordância de 39,47% frente à assertiva “Nas atividades curriculares 

(tutorias, habilidades, IAPSC, ambulatórios e estágios) a relação teoria/prática alcança a 

integração prevista.” O grau de concordância em mesmo valor e de 21,05% de não opinantes 

pode significar a busca desta integração percebida nas falas dos entrevistados.  

 

 

Figura 33 - Nas atividades curriculares (tutorias, habilidades, IAPSC, ambulatórios e estágios) a relação 

teoria/prática alcança a integração prevista. (assertiva 24) 

 

Para Walton e Matthews (1989),  

 

Um estudante em uma situação clínica, tentando recordar ciências básicas 

aprendidas em sala de aula ou no laboratório, pode-se esperar, portanto, que 

ele sofra um impedimento comparável no ambiente clínico. Esta é uma das 

razões que sustentam a lógica da integração das ciências básica e clínica 

durante todo o curso médico. (p.549, 550).  

 

Uma falha grave que muitas vezes caracteriza o PBL é a falta de integração 

vertical. São necessárias decisões quanto ao fato se os médicos irão ensinar 

desde o início do currículo e, inversamente, se os professores de ciências 
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básicas se preocuparão com aspectos clínicos e comunitários da educação 

médica também. (p.552). 
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6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esta pesquisa ao abordar aspectos essenciais e críticos sobre as metodologias ativas – 

PBL na formação médica mostra uma concordância com o que vem sendo apontado em 

outros estudos. Destacam-se como aspectos essenciais a relevância do papel docente e do 

estudante na legitimação dessa proposta de ensino-aprendizagem e como aspectos críticos os 

enfrentamentos demandados por uma proposta curricular complexa e exigente cuja avaliação 

é peculiar. 

Sobre o processo de ensino-aprendizagem, o seu caráter participativo e ativador são 

reconhecidos como inerentes à construção do conhecimento, constatados pela atitude 

independente do estudante na busca e seleção da informação, assim como na capacidade do 

estudante para as discussões, questionamentos e sínteses, aspectos exigidos no processamento 

e elaboração da informação. A contextualização do conhecimento nos ambientes de 

aprendizagem é percebida em parte como integração da teoria com a prática, e de ocorrência 

pontual, assim como a aprendizagem significativa. Essa perspectiva demonstra uma 

necessidade de rever e trabalhar melhor as concepções docentes sobre os princípios de 

aprendizagem que sustentam o PBL.  

O caráter auto-regulador da aprendizagem ainda necessita de maior atenção por parte 

dos docentes e estudantes, assim como de maiores estudos. É importante oportunizar ao 

estudante a responsabilidade sobre sua aprendizagem e estimular a sua capacidade crítica e 

reflexiva de planejamento, monitoramento e avaliação da própria aprendizagem durante o 

curso. A aprendizagem auto-regulada pode ser desfavorável caso não seja bem acompanhada 

por um processo de avaliação adequado e efetivo, proporcionando insegurança e receio no 

estudante quanto a sua formação e favorecendo comportamentos inadequados, devido ao 

“poder” que lhe é atribuído, no processo de aprendizagem e nas relações interpessoais 

(relação professor-estudante). 

 A avaliação formativa, vista como norteadora da aprendizagem ativa, merece maiores 

cuidados principalmente no tocante á auto-avaliação, às vezes considerada desafiadora quanto 

ao caráter da honestidade e da possibilidade de conduzir os estudantes a posturas 

desfavoráveis.    

A colaboração dentro do trabalho em grupo aparece como diferencial nessa 

metodologia destacando-se por proporcionar ganhos tanto no aspecto pedagógico como no 

aspecto profissional. O aspecto pedagógico permite que os estudantes colaborem uns com os 

outros na troca de informações, tornando a ação do aprender, mais motivadora. O aspecto 
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profissional particularmente o trabalho em equipe, é facilitado pelas relações interpessoais 

desenvolvidas nas atividades em grupo. Ambos os aspectos conduzem a uma socialização do 

conhecimento.  

Nesse sentido, o processo tutorial é destacado como espaço para a construção do 

conhecimento, promotor da colaboração entre os pares na discussão e conseqüente elaboração 

da informação onde a ativação do conhecimento prévio é exercitada como algo fundamental 

para incorporação da nova informação, tudo isso através da resolução de problemas por um 

processo meta-cognitivo.  

Ficou claro que a metodologia ativa – PBL direciona toda a organização curricular, 

caracterizando um processo evolutivo, dependente do envolvimento docente e discente.  A 

tutoria representa o principal recurso pedagógico na construção cognitiva e a avaliação torna-

se singular ao avaliar a progressão do estudante em seus aspectos cognitivos, habilidades 

técnicas e formativas. Avalia as atitudes do estudante frente à sua potencialidade na 

construção do seu conhecimento, nas suas participações em atividades em grupo e nas suas 

relações com o outro (colegas, docentes e pacientes). A dimensão da avaliação não encerra no 

estudante, onde os docentes e a proposta curricular são também avaliados continuamente.   

Esta proposta de ensino-aprendizagem se compromete com uma melhor qualidade de 

profissional e para isso necessita de que uma mudança de paradigma, refletindo diretamente 

na postura do docente e do estudante frente ao compromisso e responsabilidade do ensinar e 

aprender. O docente, como planejador de currículo, coordena e constrói o currículo 

permanentemente em uma atuação multidisciplinar em busca da interdisciplinaridade. A 

instituição deve comprometer-se com a capacitação e qualificação docente, bem como com a 

valorização da dedicação ao trabalho pelos docentes, com salários justos e apoio as demandas 

curriculares.   

O papel docente de facilitar a construção do conhecimento é preponderante e crucial 

nos primeiros períodos quando os estudantes ainda carecem de familiarização com a 

metodologia e com o desenvolvimento de seus próprios métodos de estudos. Isso pode estar 

relacionado com a imaturidade própria dos estudantes novatos. O entendimento e 

envolvimento na metodologia, tanto do estudante quanto do professor são reconhecidos como 

capazes de possibilitar melhores contribuições na condução e fortalecimento dessa proposta.  

Nessa pesquisa, os enfrentamentos foram relacionados aos fatores oponentes as 

principais características do processo de aprendizagem ativa. Destacou-se a maior necessidade 

de compromisso e envolvimento docente com a aprendizagem do estudante, refletidas na 

necessidade de credibilidade docente com a metodologia e na inexperiência deles com o 
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método, vistos como impedimento para a mobilização em ações de melhoria.  Tudo isso 

favorece o papel direcionador e centralizador do docente diante da aprendizagem do estudante 

e a resistência docente ao PBL. 

A responsabilização do estudante sobre sua aprendizagem é dificultada pela 

imaturidade e insegurança nas fases iniciais do curso e a dificuldade de lidar com a 

multiplicidade de recursos de aprendizagem. Foi relevante também a tendência a regressão da 

postura ativa e crítica do estudante no decorrer do curso; em parte, pela falta de estímulo e 

apoio docente nos períodos finais do curso, docentes ainda resistentes a metodologia ativa, 

pela tentativa dos estudantes de privilegiarem as orientações e indicações dos docentes nas 

áreas clínicas, pela acomodação do estudante com as práticas pedagógicas passivas e 

direcionadas. 

Quanto às dificuldades de condução curricular destacam-se as fragilidades decorrentes 

de lacunas de conhecimento básico, necessidade de adequação estrutural e falta de integração 

curricular. A avaliação enfrenta desafios em guiar um processo curricular complexo, docentes 

com papéis diferenciados e, algumas vezes, descompromissados e também em lidar com uma 

avaliação somativa e formativa, promotoras da progressão do estudante.  

O método ativo foi reconhecido como balizador da formação profissional ofertando 

aos estudantes potenciais para educação permanente, representadas pela capacidade para a 

construção ativa do conhecimento, para o estudo auto-dirigido e para a auto-regulação do 

conhecimento. O desenvolvimento da capacidade de raciocínio clínico foi considerado como 

favorecedor para a prática profissional futura e diferenciado em relação a outros métodos. 

O potencial para definição das necessidades de aprendizagem aliados a capacidade de 

tomar decisões fundamentadas é referido como habilidade profissional na resolução de 

problemas. 

Nesse sentido acreditamos que metodologias ativas como PBL possam ser utilizadas 

como estratégias orientadoras de currículos por resguardar em sua essência à aprendizagem e, 

sendo essa baseada na resolução problemas por meio de um processo ativo, auto-direcionado, 

auto-regulado e compartilhado em atividades colaborativas, pode formar profissionais 

competentes profissionalmente, hábeis a lidar e comunicar com as pessoas e com capacidade 

para auto-educação permanente. 

Por outro lado, reconhecemos quanto laboriosa é esta demanda, necessitando de 

grande apoio institucional, com gestão eficiente e, principalmente, de um corpo docente 

sensível a mudanças de concepções e atitudes, que possam atuar em conjunto e como 
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facilitadores em todos os sentidos, com a intenção maior de formar profissionais melhores 

para “nós” mesmos.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

Questionário de pesquisa 

 

Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes 

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS 

Departamento de Fisiopatologia 

 

Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP 

Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde - CEDESS 

 

 

Montes Claros – MG 

 

     Prezado (a) Professor (a): 

     

      Apresento-lhe este questionário elaborado por mim, com objetivo de levantar dados 

para uma pesquisa na área de ensino em ciências da saúde no âmbito do curso médico da 

Unimontes. Este instrumento de coleta de dados constitui a primeira fase desta pesquisa, 

relevante para captar aspectos gerais sobre objeto de estudo, dar clareza á sua compreensão e 

estabelecer novas relações que subsidiaram a construção do roteiro da entrevista, segundo 

instrumento de investigação.  

     A pesquisa tem como objetivo investigar a aprendizagem e currículos com 

metodologias ativas, os desafios e resultados na formação médica. 

     Ressalto o caráter imprescindível de sua participação para a realização desta pesquisa, 

pela qual agradecemos antecipadamente. 

      

Dados pessoais: 

 

Iniciais do nome e sobrenome: __________________________________________________ 

 

Sexo: F ( )  M (  ) 

 

Idade: _______________ 

 

Função: (  ) Tutor  (  ) Coordenador  (  ) Construtor  (  ) Instrutor  (  ) Preceptor  

 

Docente: (  ) médico (  ) Outro profissional  

 

Capacitação prévia na metodologia: Sim (  )   Não (  ) 

 

Experiência na metodologia: (  ) meses  (  ) 1 ano  (  ) 2 á 5 anos  (  ) Mais                    de 5 

anos 

                                                                      

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

___________________________________________________________________ 
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Questionário  

__________________________________________________ 
 

Orientações 

 
O guia temático principal deste questionário é a aprendizagem e currículos com Metodologias 

Ativas, os desafios e resultados na formação médica. 

 

As questões relacionadas a seguir descrevem sobre situações fundamentais para os currículos 

com metodologias ativas. 

 

Para cada bloco de afirmativas descritas a seguir, temos um tema que norteou a elaboração 

das questões. 

 

Este questionário foi estruturado seguindo a orientação tipo Escala Likert.   

 

Responda o questionário seguindo as instruções abaixo: 

 

Para cada afirmativa você deve se posicionar, marcando uma das opções no quadro ao lado da 

questão.  

 

As opções correspondem a seguinte legenda: 

 

CT: Concordo Totalmente 

C  : Concordo 

NO: Não tenho Opinião 

D  : Discordo  

DT: Discordo Totalmente 

 

___________________________________________________________________ 
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Assertivas   
 

 

Aprendizagem em Metodologias Ativas 

Eixo 1 

 

 

CT 

 

 

C     

 

 

NO 

 

 

D 

 

 

DT 

1) O estudante precisa buscar a informação, refletir sobre ela e 

selecioná-la para o seu entendimento e aplicação.   

     

2) O estudante precisa resgatar o conhecimento existente para 

motivar e apoiar a elaboração do novo conhecimento.   

     

3) O professor deve valorizar o conhecimento prévio do 

estudante para facilitar a incorporação da nova informação.  

     

 

 

 

Aprendizagem em Metodologias Ativas 

Eixo 2     

 

CT 

 

C    

 

NO 

 

D 

 

DT 

4) O estudante é capaz de planejar, monitorar e avaliar a sua 

própria aprendizagem.   
     

5) O estudante é capaz de demonstrar atitudes de reflexão e 

pensamento crítico sobre a sua aprendizagem.  
     

6) O estudante participa ativamente na definição de seus 

objetivos de estudo 
     

7) O estudante demonstra receio, preocupação ou ansiedade em 

controlar sua própria aprendizagem.   
     

 

 

 

Aprendizagem em Metodologias Ativas  

Eixo 3 

 

CT 

 

C 

 

NO 

 

D 

 

DT 

 

8) Nos ambientes de aprendizagem (tutoriais, laboratórios de 

aprendizagem, IAPSC, ambulatórios, hospitais e outros) as 

discussões promovem a articulação da teoria e a prática para 

a construção do conhecimento.  

     

9) Nas discussões dos problemas e casos clínicos o estudante é 

estimulado a dar exemplos de outras situações às quais o 

conhecimento pode ser aplicado na prática.  

     

10) Os diversos cenários de aprendizagem permitem que os 

estudantes utilizem seus conhecimentos, habilidades e 

atitudes adequadamente.     
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Aprendizagem em Metodologias Ativas  

Eixo 4 

 

CT 

 

C  

 

NO 

 

D 

 

DT 

11) O professor demonstra atitudes que facilitam e colaboram 

com a aprendizagem do estudante. 

     

12) Nas atividades de aprendizagem em grupo o estudante 

demonstra tranqüilidade, é atento e participativo.  

     

13) A interação, a troca de idéias e compartilhamento de 

responsabilidades, por parte do professor e do estudante, são 

necessários no processo de aprendizagem.  

     

14) É comum participar de grupos de aprendizagem com 

membros pouco envolvidos, sem motivação e sem coesão.  

     

15) O processo de aprendizagem é conduzido pela colaboração 

mútua entre docente e estudante.  

     

 

Aprendizagem no Processo Curricular em Metodologias Ativas  

 
 

CT 

 

C 

 

NO 

 

D 

 

DT 

16) O currículo é um processo de construção coletiva e 

participativa e de reconstrução permanente.  

     

17) As metodologias ativas de ensino-aprendizagem como o 

PBL representam uma estratégia para o desenvolvimento 

permanente do currículo. 

     

18) A mudança do papel do professor e do estudante, em 

currículos com metodologias ativas como o PBL, 

proporciona melhores resultados de aprendizagem. 

     

19) O currículo com metodologias ativas permitem escolhas 

didático-pedagógicas e definição por cenários de 

aprendizagem coerentes com os conteúdos selecionados.  

     

20) A opinião do professor é considerada importante no diálogo 

crítico para definição dos conteúdos e estruturação dos 

cenários de prática.   

     

21) A opinião do estudante é considerada importante no diálogo 

crítico para definição dos conteúdos e estruturação dos 

cenários de prática. 

     

22) O professor sente estimulado a refletir e a responsabilizar 

pela proposta de aprendizagem 

     

23)  O estudante sente estimulado a refletir e a responsabilizar 

pela proposta de aprendizagem 
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Desafios de Aprendizagem no Currículo 

 

 

CT 

 

C 

 

NO 

 

D 

 

DT 

24) Nas atividades curriculares (tutoriais, habilidades, IAPSC, 

ambulatórios, internato e outras) a relação teoria\prática 

alcança a integração prevista para esta nova concepção de 

educação. 

     

25) Os grupos de construção do currículo trabalham de forma 

coletiva e participativa com professores e estudantes. 

     

26) São muitas dificuldades e limitações por parte do professor 

que prejudicam sua participação nas atividades em grupo.  

     

27) São muitas dificuldades e limitações por parte do estudante 

que prejudicam sua participação nas atividades em grupo.  

     

28) A aprendizagem problematizadora como concepção de 

educação moderna tem sido discutida de forma crítica 

durante o curso.  

     

29) O significado do processo ensino-aprendizagem em 

currículos com metodologias ativas tem mudado o papel do 

professor.   

     

30) O significado do processo ensino-aprendizagem em 

currículos com metodologias ativas tem mudado o papel do 

estudante.   

     

31) Momentos de reflexões, avaliações e capacitações sobre o 

currículo e a metodologia ocorrem permanentemente.   

     

32) A proposta de ensino-aprendizagem do curso médico 

responde as expectativas quanto ao perfil de profissional 

desejado. 

     

 

 

Aprendizagem em Metodologias Ativas e Formação médica  

 

 

 

CT 

 

 

C 

 

 

NO 

 

 

D 

 

 

DT 

33) O perfil de profissional a ser formado nesta metodologia está 

explícito nas ações de aprendizagem 

     

34) Os cenários de aprendizagem são condizentes com a prática 

em saúde para a formação médica. 

     

35) Para mudar a formação médica é necessária a mudança no 

processo de ensino-aprendizagem e na prática docente e 

discente. 

     

36) O processo de aprendizagem no currículo PBL é motivador e 

satisfatório para a formação médica. 

     

37) As situações de aprendizagem preparam os estudantes para o 

trabalho profissional em equipe. 

     

38) As situações problematizadoras de aprendizagem preparam 

os estudantes para resolver adequadamente problemas 

relativos à sua profissão. 

     

39) O processo de ensino-aprendizagem tem favorecido os 

estudantes a se tornarem aprendizes por toda a vida e a 

obterem melhores resultados na formação médica 
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Anexo 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Entrevista 
 

Orientações  

 
O guia temático principal desta entrevista é a aprendizagem e currículos com Metodologias 

Ativas, os desafios e resultados na formação médica. 

 

As questões relacionadas a seguir descrevem sobre situações fundamentais para os currículos 

com metodologias ativas. 

 

Para cada bloco de questões descritas a seguir, temos um tema que norteou a sua elaboração. 

 

As questões são abertas e você tem a liberdade da resposta conforme sua concepção, 

pensamento, conceito e vivências atuais e anteriores.  

 

A pesquisadora esta disponível para esclarecimentos, orientações e conversa caso seja 

necessário.    

 

___________________________________________________________________________ 
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Roteiro 

 

 
1. No cenário de aprendizagem o qual você vivencia atualmente como você 

percebe a motivação e estímulo em torno do processo de aprendizagem? 

 

 Por parte do docente e dos estudantes? 

 Como o conhecimento prévio pode favorecer este processo?   

 Como as experiências vivenciadas na prática podem auxiliar na aprendizagem? 

 As atividades planejadas para o curso têm proporcionado situações            

contextuais de construção do conhecimento? 

 Como você percebe as atividades em grupo em apoio à aprendizagem, ao 

envolvimento docente e do estudante e ao entendimento comum?  

 Os estudantes se sentem seguros e capazes de monitorar e avaliar sua        

aprendizagem?  

 Como que o processo de aprendizagem pode contribuir com a reconstrução 

curricular?  

       

2. Você entende o currículo como parte de um processo de construção 

coletiva e participativa e de reconstrução permanente?  

 

 Este currículo pode contribuir para melhores resultados de aprendizagem?             

           

 

3. O novo significado que é dado no processo ensino-aprendizagem tem 

mudado seu papel como docente? 

 

 A diversificação de seus papeis têm proporcionado maior reflexão e 

responsabilização sobre a proposta de aprendizagem? 

 O modelo de ensino-aprendizagem do curso médico tem respondido as 

expectativas dos estudantes e dos docentes? 

 

 

4. Que aspectos do processo ensino-aprendizagem você tem percebido como 

relevantes para obter melhores resultados na formação médica?  

 

 A aprendizagem na metodologia ativa tem preparado os estudantes para 

resolver problemas relativos à sua profissão com maior eficiência?  

 

5. Qual ou quais os grandes desafios ou dificuldades que você percebe na 

aprendizagem de currículos com metodologias ativas?   

 

________________________________________________________________________ 
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Anexo 3 

Aprovação no Comitê de Ética 

Unimontes 
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Anexo 4  

Aprovação no Comitê de Ética 

UNIFESP 
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Anexo 5 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

 

ESTUDO: O processo de construção e reconstrução do currículo com metodologias ativas, 

relativo à aprendizagem, desafios encontrados e resultados na formação médica, através da 

concepção docente. 

      Sou médica e professora, estou desenvolvendo esta pesquisa como aluna de mestrado em 

Ensino em Ciências da Saúde, na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), orientada 

pelo Professor Doutor Nildo Alves Batista. O objetivo desta pesquisa é analisar as concepções 

docentes sobre a aprendizagem e currículos com metodologias ativas seus desafios e 

repercussão na formação médica. 

      Depois de coletadas, as informações serão analisadas e publicadas garantindo o sigilo dos 

entrevistados. A participação na pesquisa é livre e voluntária, ficando assegurado ao 

entrevistado interromper a pesquisa em qualquer momento, negar-se a responder a qualquer 

uma das perguntas. É garantida a liberdade da retirada do consentimento a qualquer momento 

e deixar de participar do estudo.  

      Os participantes estarão contribuindo com informações que poderão ser utilizadas para 

promover reflexões, discussões, entendimento e reconhecimento da importância do papel 

docente no processo curricular, o que poderá resultar em melhor desempenho do estudante e 

na performance do profissional formado. Além de contribuir com a nossa e outras instituições 

que estão em processo de mudança curricular, ou que já implantaram metodologias ativas de 

aprendizagem em suas escolas, sobre a complexidade do processo de ensino aprendizagem, 

suas dificuldades e possibilidades de enfrentamento pelos docentes nos diversos ambientes de 

aprendizagem.  

      A pesquisadora compromete-se a utilizar as informações somente para este estudo. 

      Eu, ____________________________________________________, acredito ter sido 

suficientemente informado (a) a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, 

descrevendo o estudo: ________________________________________________________,  

inclusive tendo a oportunidade de esclarecer dúvidas não contempladas neste documento. 

Ficam claros para mim quais são o propósito deste estudo, os procedimentos a serem 

realizados, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Concordo 

voluntariamente de participar deste estudo. 

__________________________________________ Data _____/ _____/ _____ 

Assinatura de entrevistado 

__________________________________________ Data _____/ _____/ _____ 

Assinatura da testemunha 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o consentimento livre e esclarecido desta 

pesquisadora para participação neste estudo. 

 

________________________________________________. 

Assinatura do responsável pelo estudo. 
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Anexo 06 

 Quadro Sinóptico: 1 

Análise de Conteúdo do Núcleo Direcionador - 1 

 

CONCEPÇÃO DE APRENDIZAGEM NA METODOLOGIA ATIVA 
 

Unidades de Contexto - UC  Unidades de Registro - UR Categorias - C  

UC1-Eu penso que o tutor 

naturalmente já vai motivado para a 

isto, e eu acho que os alunos estão 

também motivados, por que eles já são 

cientes da metodologia e tudo, então eu 

acho que isto existe sim. P1\T 

  

UR1-O tutor naturalmente já 

vai motivado para a isto, eu 

acho que os alunos estão 

também motivados. 

 

 

Motivação do estudante para 

aprendizagem  

 Motivação docente 

conjunta  

 

 

UC2-Pelo menos na minha tutoria eu 

tento fazer isto, buscar, estimulá-los á 

fazer as questões para poder chegar aos 

objetivos mais rápido, eu acho o 

seguinte, quanto mais questões eles 

fizerem partindo do título do problema 

eu penso que dessa forma eles chegam 

mais rapidamente aos objetivos. 

P1\T 

 

UR2-Na minha tutoria eu tento 

fazer isto, buscar, estimulá-los á 

fazer as questões para poder 

chegar aos objetivos. 

 

UR3-Quanto mais questões eles 

fizerem partindo do título do 

problema eu penso que dessa 

forma eles chegam mais 

rapidamente aos objetivos. 

 

Resgate do conhecimento prévio 

 A partir do estímulo 

docente  

 

Resgate do conhecimento prévio 

 Levantamento de questões 

de aprendizagem 

UC3-O estudante dá conta 

perfeitamente disso, e na hora que eles 

começam a expor suas idéias, os outros 

que começam a participar também 

puxam os ganchos e vão falando e 

quando param de falar o outro começa 

daquele ponto, eu acho que tem sido 

assim.  P1\T 

 

UR4-Na hora que eles 

começam a expor suas idéias. 

 

UR5-Os outros (...) puxam os 

ganchos e vão falando e quando 

para de falar o outro começa.   

 

Resgate do conhecimento prévio 

 

Colaboração na aprendizagem  

 Construção com o 

conhecimento do outro  

UC4-Olha nesse módulo de 

metabolismo está havendo integração 

entre a tutoria e as palestras, isto está 

havendo por que eles têm a tutoria e 

em seguida, logos nos dias eles tem a 

palestra e claro durante a palestra eles 

podem fazer as consultas junto como 

consultoria. Agora quanto às outras 

atividades de habilidades e de IAPSC 

eu não participo destas atividades 

então eu não posso dar uma opinião 

nesse...  P1\T 

  

UR6-Está havendo integração 

entre a tutoria e as palestras. 

 

UR7-Durante a palestra eles 

podem fazer as consultas junto 

como consultoria. 

 

Integração do conhecimento 

 

Busca ativa da informação 

 Por demanda  

UC5-Neste 1° período eles já estão 

fazendo alguns ganchos, já estão 

comparando com as situações que eles 

presenciaram no hospital, então eles já 

fazem este tipo de integração, dentro 

da própria tutoria, “a isto aqui acontece 

por causa daquilo inibiu lá atrás”, 

então eles já estão fazendo estes 

ganchos e inclusive com as práticas 

deles no hospital, quando eles vão 

assistir cirurgias..., por que eles vão 

você sabe...  P1\T 

UR8-Neste 1° período eles já 

estão fazendo alguns ganchos, 

já estão comparando com as 

situações que eles presenciaram 

no hospital. 

 

UR9-Então eles já fazem este 

tipo de integração, dentro da 

própria tutoria. 

 

UR10-“a isto aqui acontece por 

causa daquilo que  

Integração do conhecimento 

 Com a prática 

 

Integração do conhecimento 

 

Correlação do conhecimento  
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 inibiu lá atrás.” 

 

UC6-Completamente, eles dão conta, 

eles aprendem melhor. Uma coisa que 

eu acho interessante é que a 

metodologia garante que esta 

aprendizagem por parte construída por 

eles mesmos não... não vem a ser de 

maneira errada, por que se uma 

pessoa... um único estudante falar uma 

coisa completamente por fora os outros 

todos se encubem de acertar, dizem 

“não é bem assim” “eu não vi assim” 

então ele vai ter que rever aquilo e vai 

aprender da forma certa, correta.  P1\T 

 

UR11-A metodologia garante 

que esta aprendizagem por 

parte construída por eles 

mesmos.   

 

UR12-Um único estudante falar 

uma coisa completamente por 

fora os outros todos se encubem 

de acertar. 

 

UR13-Dizem “não é bem 

assim” “eu não vi assim”. 

 

UR14-Então ele vai ter que 

rever aquilo e vai aprender da 

forma certa, correta.    

 

Construção do conhecimento 

 Participação ativa  

 

Construção do conhecimento 

 Colaboração na 

aprendizagem 

 

Construção do conhecimento 

 Reconstrução  

 

Construção do conhecimento 

 Reconstrução  

 

UC7-Posso ver a grandeza dessa 

metodologia, como ela leva o aluno a 

construir o seu próprio, por ele mesmo, 

ele que constrói seu conhecimento, ele 

está se renovando a cada dia e 

construindo a cada dia e com 

participação dele.  P1\T 

 

UR15-Ela (metodologia) leva o 

aluno a construir o seu próprio, 

por ele mesmo, ele que constrói 

seu conhecimento. 

 

UR16-Ele está se renovando a 

cada dia.  

 

UR17-Construindo a cada dia e 

com participação dele. 

 

Construção do conhecimento 

 Participação ativa  

 

Construção do conhecimento 

 Reconstrução  

 

Construção do conhecimento 

 Participação ativa  

 

 

UC8-A tutoria é uma sessão muito 

importante que é nesse momento que 

eles consolidam sua construção, que 

eles tiveram, no caso que eles 

construíram durante a tutoria é que eles 

vão consolidar isso.  P1\T 

  

UR18- A tutoria é uma sessão 

muito importante que é nesse 

momento que eles consolidam 

sua construção.   

 

UR19-Eles construíram durante 

a tutoria é que eles vão 

consolidar isso. 

 

Construção do conhecimento 

 Consolidação 

 

Construção do conhecimento 

 Consolidação 

 

UC9-É... então na tutoria é... que o 

estudante consolida a sua construção 

que ele construiu em casa, ele não só 

consolida o que ele construiu como ele 

também adquire o conhecimento do 

seu vizinho, e dessa forma ele vai se 

firmando. É... que essa tutoria vai 

suprir... é muito importante para...  

P1\T 

 

UR20- Na tutoria é... que o 

estudante consolida a sua 

construção que ele construiu em 

casa 

 

UR21-Ele não só consolida o 

que ele construiu como ele 

também adquire o 

conhecimento do seu vizinho. 

 

UR22-Dessa forma ele vai se 

firmando. 

Construção do conhecimento 

 Consolidação 

 

Construção do conhecimento 

 Consolidação e 

colaboração 

 

Construção do conhecimento 

 Consolidação  

 

UC10-Eu acho por que... essa 

aprendizagem é um treinamento, se ele 

está treinando aqui é claro que ele vai 

fazer isso constantemente. Esse... 

esse... essas discussões, essas sessões 

tutoriais fazem com que você esteja ali 

próximo do seu colega e você está 

trocando sempre idéias com ele, o que 

você já sabe e... está adquirindo 

UR23-Essa aprendizagem é um 

treinamento, se ele está 

treinando aqui é claro que ele 

vai fazer isso constantemente. 

 

UR24-Essas discussões, essas 

sessões tutoriais fazem com que 

você esteja ali próximo do seu 

colega e você está trocando 

Perspectiva tradicional na 

aprendizagem 

 Aprendizagem por 

repetição  

 

Construção do conhecimento 

 Discussão e colaboração  

 

Atividade em grupo 
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também o que ele já sabe, então eu 

acho que isso é um interessante  

trabalho em grupo, ele aprendendo 

acho que ele vai levar isso para a vida 

prática dele, que é a atualidade da 

saúde, que o pessoal está trabalhando é 

em grupo mesmo. Então isso eu acho 

importante. 

P1\T 

 

sempre idéias com ele, o que 

você já sabe e... está adquirindo 

também o que ele já sabe. 

 

UR25-Isso é um interessante 

trabalho em grupo, ele 

aprendendo acho que ele vai 

levar isso para a vida prática 

dele. 

 Estímulo para o trabalho 

em equipe  

 

UC11-A abertura do problema é um 

momento importante nos oito passos 

da tutoria, por que é um momento onde 

eles realmente tentam resgatar, tentam 

puxar da memória as situações já 

vividas e estudadas pelo acadêmico, e 

a gente sempre tenta valorizar isso, 

como forma de valorizar 

principalmente o conteúdo que eles já 

estudaram e mostrar uma utilidade 

prática desse conhecimento. P2\T 

 

UR26- Abertura do problema é 

um momento importante nos 

oito passos da tutoria, (...) onde 

eles realmente tentam resgatar, 

tentam puxar da memória as 

situações já vividas e estudadas 

pelo acadêmico. 

 

UR27-Valorizar principalmente 

o conteúdo que eles já 

estudaram e mostrar uma 

utilidade prática desse 

conhecimento. 

 

Resgate do conhecimento prévio 

 

Resgate do conhecimento prévio 

 Correlação com a prática. 

 

Perspectiva tradicional na 

aprendizagem 

 Aprendizagem direcionada  

UC12- A gente sempre tenta 

correlacionar o ensino teórico com o 

ensino prático, colocando situações de 

vida, colocando situações hipotéticas 

justamente tentando tirar disso 

opiniões sobre os procedimentos que 

poderiam ser feitos, as situações que 

poderiam ser evitadas, e isso ai 

realmente facilita bastante o 

entendimento, colocando a situação 

mais papável, isso ai tem um efeito 

muito positivo para o estudante.  P2\T 

 

UR28-A gente sempre tenta 

correlacionar o ensino teórico 

com o ensino prático. 

 

UR29-Colocando situações de 

vida, colocando situações 

hipotéticas. 

 

UR30-Tirar disso opiniões 

sobre os procedimentos que 

poderiam ser feitos, as situações 

que poderiam ser evitadas. 

 

UR31-Realmente facilita 

bastante o entendimento, 

colocando a situação mais 

papável.  

 

Integração do conhecimento 

 Correlação entre teoria e 

prática 

 

Correlação na aprendizagem 

 Com exemplificação 

 

Aprendizagem significativa 

 Elaboração do 

conhecimento 

 

Construção do conhecimento 

 Facilitação docente 

 

Perspectiva tradicional na 

aprendizagem 

 Expressões\Verbos da 

concepção tradicional de 

aprendizagem 

 

UC13-Pode por que você ter uma 

prática sem ter tido um base teórica, ou 

se pelo menos enxergar a utilidade 

dela, desmotiva o estudante isso acaba 

por ser uma situação, de repente, feita 

apenas para ter sua presença registrada, 

muitas vezes ele não vai ter ganho de 

conhecimento nenhum com essas 

atitudes. P2\T 

 

UR32-Você ter uma prática 

sem ter tido um base teórica, 
ou se pelo menos enxergar a 

utilidade dela, desmotiva o 

estudante.  

 

Integração do conhecimento 

 Aplicação do 

conhecimento  

 

Perspectiva tradicional na 

aprendizagem 

 Necessidade de base 

teórica para resolução do 

problema  

UC14-Uma situação que a gente 

sempre coloca para eles são os temas 

transversais, a gente nunca segue uma 

única linha de raciocínio, sempre 

procurando contextualizar, inclusive 

tentando incutir nessas situações o 

UR33-Uma situação que a 

gente sempre coloca para eles 

são os temas transversais. 

 

UR34-A gente nunca segue 

uma única linha de raciocínio, 

Contextualização do 

conhecimento  

 Articulação  

 

Contextualização do 

conhecimento 
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contexto social, o contexto biológico e 

não apenas o contexto médico. E 

fazendo isso à gente consegue abrir o 

leque para opções, e tentar realmente 

abrir a cabeça para um horizonte mais 

importante, mais aberto, para 

justamente ter uma visão mais global 

da situação e não apenas uma visão 

atomística.  P2\T 

  

sempre procurando 

contextualizar. 

 

UR35-Tentando incutir nessas 

situações o contexto social, o 

contexto biológico e não apenas 

o contexto médico. 

 

UR36-Abrir o leque para 

opções. 

 

UR37-Tentar realmente abrir a 

cabeça para um horizonte (...) 

mais aberto, para (...) ter uma 

visão mais global da situação e 

não apenas uma visão 

atomística. 

  

 

Contextualização do 

conhecimento 

 

Contextualização do 

conhecimento 

 

Contextualização do 

conhecimento 

 

Perspectiva tradicional na 

aprendizagem 

 Expressões\Verbos de 

concepção tradicional de 

aprendizagem  

  

UC15-É com certeza, isso ai o modo 

de estudar, o modo operante é 

diferente. E essa turma, esse pessoal 

mais novo, que tem contato com 

diferentes fontes de mídia eles têm 

uma capacidade muito grande de ter 

acesso a informação e eles realmente 

eles buscam ativamente seu 

conhecimento.  

P2\T 

UR38-O modo de estudar, o 

modo operante é diferente. 

 

UR39-Eles têm uma capacidade 

muito grande de ter acesso a 

informação. 

 

UR40-Realmente eles buscam 

ativamente seu conhecimento.   

  

Construção do conhecimento 

 Método de estudo  

 

Busca ativa da informação 

 Seleção da informação 

 

Busca ativa da informação 

 

 

UC16-O grande diferencial que eu 

vejo até o momento é a capacidade de 

se virar, ele não recebeu nada de graça, 

ele teve que buscar ativamente o 

conhecimento. Assim quando se 

deparar na vida profissional com um 

caso difícil, com uma situação 

inusitada, ele vai saber onde procurar, 

como procurar e as quais fontes ele vai 

poder confiar ou não. Então esse essa 

capacidade de discernir, de buscar o 

conhecimento, de buscar resolver a 

dúvida, resolver o problema que esta 

medicina esta baseada, isto é o grande 

diferencial dele, para o estudante que 

recebeu tudo pronto. Então acho que 

isso ai é o famoso se virou.  P2\T 

 

UR41-Capacidade de se virar, 

ele não recebeu nada de graça. 

 

UR42-Ele teve que buscar 

ativamente o conhecimento. 

 

UR43-Saber onde procurar, 

como procurar e as quais fontes 

ele vai poder confiar ou não. 

 

UR44-Capacidade de discernir, 

de buscar o conhecimento. 

 

UR45-Buscar resolver a 

dúvida, resolver o problema, 

que esta medicina esta baseada, 

isto é o grande diferencial dele. 

.  

Construção ativa do 

conhecimento 

 Estudo independente 

 

Busca ativa da informação 

 Construção ativa do 

conhecimento 

 

Busca ativa da informação 

 Seleção da informação 

 

Estudo auto-dirigido 

 Construção ativa do 

conhecimento 

 

Aprendizagem significativa 

 Resolução de problemas 

 

UC17-A vivência do aluno, do 

estudante é... da... na prática cotidiana 

do fazer é muito importante para ele ter 

estímulo e vivenciar coisas práticas, 

aonde ele quer chegar com o 

conhecimento dele. P3\I  

 

UR46-Prática cotidiana do 

fazer é muito importante para 

ele ter estímulo. 

 

UR47-Vivenciar coisas 

práticas, aonde ele quer chegar 

com o conhecimento dele.  

 

Motivação do estudante para 

aprendizagem  

 Estímulo para 

aprendizagem a partir da 

prática  

 

Aprendizagem significativa 

 Aplicação do 

conhecimento  

 

UC18-Acho que sim, vou te dar um 

exemplo. Uma estudante me perguntou 

por que, que ela precisava saber de 

quando a criança começava a mexer no 

UR48-Saber que aquilo era 

prática cotidiana.    

 

  

Aprendizagem significativa 

 Estímulo para 

aprendizagem a partir da 

prática  
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útero. Então ela foi em um grupo de 

gestantes e essa foi a pergunta que a 

gestante fez a ela no momento. Então 

ela, ela, ela na hora olhou para mim, 

e... e... assim acho que deu um alerta 

para saber que aquilo era prática 

cotidiana. P3\I 

 

  

UC19-Mas de qualquer forma o grupo 

em si, ele vai puxar esse aluno que esta 

mais, que não esta tão ativo, que não 

tem uma... não é tão pró-ativo, ele 

puxa, ele acaba puxando, porque se 

não eles ficam um pouco a desejar da 

prática dele.  P3\I 

 

UR49-O grupo em si, ele vai 

puxar esse aluno (...) que não 

esta tão ativo, (...) não é tão 

pró-ativo, ele puxa, ele acaba 

puxando. 

 

 

 

Atividade em grupo 

 Colaboração na 

aprendizagem  

 

 

UC20- Quando a gente pede para esse 

aluno participar ativamente ele muitas 

vezes fica ainda assim esperando 

ainda. Mas é... normalmente no início 

do semestre eles estão mais assim, no 

final do semestre eles já estão mais 

entendendo o que aqui é... o que é o 

objetivo, porque a gente ao conviver 

com o grupo a gente já vai colocando 

algumas funções para cada um, para 

eles estarem mais ativos. P3\I  

 

UR50-Aluno participar 

ativamente. 

 

UR51-Colocando algumas 

funções para cada um, para eles 

estarem mais ativos. 

 

 

Construção do conhecimento 

 Participação ativa  

 

Construção do conhecimento 

 Participação ativa  

 

UC21-Então assim a aprendizagem, 

que eu já fui professor por um período 

do curso tradicional a diferença é 

nítida, tem uma maior participação, os 

alunos se aprofundam mais, estudam 

em mais fontes diversificadas, então a 

desenvoltura é diferente, é melhor eu 

acho que é. P4\I 

   

UR52-A aprendizagem, (...) a 

diferença é nítida, tem uma 

maior participação, os alunos se 

aprofundam mais.  

 

UR53-Estudam em mais fontes 

diversificadas.   

 

UR54-Desenvoltura é diferente, 

é melhor. 

        

Construção do conhecimento 

 Participação ativa  

 

Seleção da informação 

 Construção do 

conhecimento 

 

Melhor participação na 

construção do conhecimento 

 

UC22-Isso com certeza melhoraram 

muito, principalmente na pessoa 

estudar constantemente, o aluno 

estudar, o estudante estudar 

constantemente, diferente do que é o 

método tradicional, que ele estuda na 

última hora, ou estuda um momento 

só, estudam só pra fazer a prova, eles 

estão sempre estudando.  P4\I 

  

UR55-O estudante estudar. 

constantemente (...) eles estão 

sempre estudando. 

  

Construção do conhecimento 

 Estudo independente 

 

UC23-Eles trabalham em grupos 

pequenos, 7 a 8 pessoas durante o 

curso todo, não é, claro que tem as suas 

desavenças, mas eles têm o poder de 

contornar mais, de ajudar mais uns aos 

outros, isso agente percebe. P4\I 

 

UR56-Eles trabalham em 

grupos pequenos, 7 a 8 pessoas 

durante o curso todo. 

 

Aprendizagem em grupo 

 

 

UC24-São estudantes que quando você 

está no sétimo período eles já discutem 

na sua altura, eles já têm informação 

para discutir um caso com você, para te 

UR57-No sétimo período eles 

já discutem na sua altura, eles já 

têm informação para discutir 

um caso com você, para te falar 

Ensino-aprendizagem de forma 

dialogada  

 Discussão na 

aprendizagem 
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falar quando você está enganado ou 

não, que ele leu alguma coisa sobre 

aquilo que ele está falando, então 

assim eles são ativos, e eles estudam 

mais, então eles tem uma discussão 

maior com você, então você percebe 

isso mais nitidamente.  P4\I 

 

quando você está enganado ou 

não 

 

UR58-Ele leu alguma coisa 

sobre aquilo que ele está 

falando. 

 

UR59-Eles são ativos 

 

UR60-Eles estudam mais. 

 

UR61-Eles tem uma discussão 

maior com você.   

  

 

Construção do conhecimento 

 Aprendizagem 

independente 

 

Construção do conhecimento 

 Participação ativa  

 

Construção do conhecimento 

 Estudo independente 

 

Ensino-aprendizagem de forma 

dialogada  

 Discussão na 

aprendizagem 

 

UC25-Mais crítica, pesquisam mais, 

estudam muito em artigos, coisa que a 

gente não via...  P4\I 

 

UR62-Mais crítica, pesquisam 

mais. 

 

UR63-Estudam muito em 

artigos.  

   

Seleção da informação 

 Leitura crítica da literatura 

 

Construção do conhecimento 

 Seleção da informação 

 

UC26-Eu acho que muito favorável, eu 

tenho experiência na metodologia 

tradicional e eu acho que a 

metodologia ativa dentro das duas 

experiências que eu tenho ela tem sido 

mais proveitosa, eu observo que o 

estudante ele é... participa mais da... do 

assunto que o professor está falando ou 

que está expondo, eu acho ela mais 

proveitosa. P5\I 

 

UR64- Eu observo que o 

estudante ele é... participa mais 

da... do assunto que o professor 

está falando ou que está 

expondo, eu acho ela mais 

proveitosa  

 

UR64-Ela mais proveitosa. 

 

Ensino-aprendizagem de forma 

dialogada  

 Discussão na 

aprendizagem 

 

Motivação do estudante para 

aprendizagem  
 

UC27-... eu acho que apesar de ser 

uma metodologia ativa tem muito 

professor que também está estimulando 

o aluno a ficar motivado, depende do 

que vai falar, do como conduz a 

discussão, eu acho que isso estimula, 

mas eu acho não tem dúvida nenhuma, 

como eu disse eu tenho experiência das 

metodologias e você fica muito mais... 

entusiasmado com essa maneira.  P5\I 

  

UR66-Tem muito professor que 

também está estimulando o 

aluno a ficar motivado  

 

UR67- Depende do que vai 

falar (professor), do como 

conduz a discussão, eu acho 

que isso estimula. 

 

UR68-Você fica muito mais... 

entusiasmado com essa 

maneira. 

 

Motivação do estudante para 

aprendizagem  

 Estímulo docente 

 

Motivação do estudante para 

aprendizagem  

 Estímulo docente 

 

Motivação do estudante para 

aprendizagem  

 Satisfação com 

aprendizagem 

 

UC28-O que eu observo é o seguinte, 

às vezes, é o mesmo que a gente estava 

agora a pouco, se a gente não estimular 

o estudante a resgatar o conhecimento, 

às vezes ele não... não... consegue 

juntar as peças do quebra cabeça, a 

gente tem que dar um toque e falar a... 

e aquilo que a gente já viu... ai a gente 

consegue resgatar mais fácil. Mas de 

qualquer maneira eu vejo o estudante 

como ele já está... é... assim mais 

sensível é... a resgatar isso entendeu, 

ele já está conseguindo tentar conectar 

as coisas... Mas eu não sei se isso é 

UR69-Se a gente não estimular 

o estudante a resgatar o 

conhecimento. 

 

UR70-Juntar as peças do 

quebra cabeça. 

 

UR71-A gente tem que dar um 

toque e falar a... e aquilo que a 

gente já viu... ai a gente 

consegue resgatar mais fácil. 

 

UR72-Ele já está... é... assim 

mais sensível é... a resgatar 

Resgate do conhecimento prévio 

 Com estímulo  

 

Contextualização na 

aprendizagem 

 Correlação na 

aprendizagem 

 

Correlação na aprendizagem 

 Com estímulo para o 

resgate do conhecimento 

prévio 
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característica específica, nossa aqui, da 

nossa metodologia, por que eu também 

não tenho experiência com 

metodologias ativa em outras escolas. 

Mas eu vejo assim, se você não der um 

empurrãozinho, ou puxar alguma coisa 

do estudante, ele não consegue não.  

P5\I 

 

isso. 

 

UR73-Tentar conectar as 

coisas. 

 

UR74-Se você não der um 

empurrãozinho, ou puxar 

alguma coisa do estudante. 

 

Resgate do conhecimento prévio 

 Maturidade do estudante 

no método 

 

Correlação na aprendizagem 

 

Perspectiva tradicional na 

aprendizagem 

 Expressões de concepção 

tradicional de 

aprendizagem  

 Estímulo docente ao 

resgate do conhecimento 

 

UC29-Olha eu acho que não muito 

freqüente, eu posso citar o exemplo 

nos períodos que eu estou, às vezes, 

num período você consegue em alguns 

momentos ver o que eles estão vendo 

na teoria, você contextualizar com a 

prática, às vezes eu estou dando a 

parte, no segundo período, de 

semiologia do sistema cardiovascular, 

e concomitantemente eles estão vendo 

lá fisiologia do sistema cardiovascular, 

então às vezes isso coincide, mas não é 

uma coisa muito... assim... é... vamos 

dizer assim que tem uma 

homogeneidade dessa associação.  P5\I 

 

UR75-Num período você 

consegue em alguns momentos 

ver o que eles estão vendo na 

teoria você contextualizar com 

a prática. 

 

UR76-Não é uma coisa (...) que 

tem uma homogeneidade dessa 

associação. 

  

Contextualização do 

conhecimento  

 Necessidade de 

programação fechada para 

contextualização 

 

Contextualização na 

aprendizagem 

 Necessidade de 

programação fechada para 

contextualização 

 

UC30-Tem uma coisa, por exemplo, 

no sétimo período, eles estão vendo lá 

o módulo de dispnéia, tem muita 

correlação com esse aqui, só que se 

você pega os estudantes do inicio do 

semestre você não consegue fazer essa 

correlação por que eles não viram 

esses, ai você pega uns estudantes 

pouco mais na frente, de outro rodízio, 

ai já faz essa correlação, então nem 

sempre tem homogeneidade.   

  P5\I 

 

UR77-O módulo de dispnéia, 

tem muita correlação com esse 

aqui. 

 

UR78-Início do semestre você 

não consegue fazer essa 

correlação.  

 

UR79-Outro rodízio, ai já faz 

essa correlação, então nem 

sempre tem homogeneidade.   

 

    

Contextualização na 

aprendizagem 

 Correlação  

 

Contextualização na 

aprendizagem 

 Necessidade de 

programação fechada para 

correlação 

 

Contextualização na 

aprendizagem 

 Necessidade de 

programação fechada para 

correlação 

 

UC31-Ó, mais uma vez sabe Enedina, 

acho que não está uma coisa assim 

também é... homogênea assim, todos 

os grupos, todos os rodízios de 

estudantes, às vezes você percebe que 

tem estudante que está mais ativo, é... 

contribuindo mais, às vezes trazendo 

até experiência própria, às vezes eu 

consigo um eletro aqui na habilidades, 

a gente faz aqui muito é discutir muito 

eletro, então na hora que a gente está 

discutindo ele sempre trás da 

experiência própria, mas outros não.  

P5\I 

UR80- Tem estudante que está 

mais ativo.  

 

UR81-Contribuindo mais, às 

vezes trazendo até experiência 

própria. 

 

UR82-A gente faz aqui muito é 

discutir  

 

UR83-Na hora que a gente está 

discutindo ele sempre trás da 

experiência própria.  

 

Construção do conhecimento 

 Participação ativa  

 

Construção do conhecimento 

 Com conhecimento prévio  

 

Ensino-aprendizagem de forma 

dialogada  

 Discussão na 

aprendizagem 

 

Ensino-aprendizagem de forma 

dialogada  

 Com conhecimento prévio  
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UC32-Não, eu acho que de refletir... eu 

não percebo isso não, eu 

particularmente eu gosto muito de 

estimular o estudante nessa questão, às 

vezes ele me pergunta uma coisa, e eu 

gosto muito de... às vezes responder 

ele com a própria pergunta ou 

estimular ele a procurar alguma coisa, 

sempre no final da aula eu deixo 

alguma é... alguma abertura para ele 

estudar alguma coisa e tal, para ele 

participar mais da aprendizagem, mas 

eu não percebo que eles conseguem 

refletir isso... é de...  P5\I 

 

UR84-Eu gosto muito de 

estimular o estudante nessa 

questão. 

 

UR85-Às vezes ele me 

pergunta uma coisa, e eu gosto 

muito de... (...) responder ele 

com a própria pergunta ou 

estimular ele a procurar alguma 

coisa. 

 

UR86-No final da aula eu deixo 

alguma é... alguma abertura 

para ele estudar alguma coisa. 

 

UR87-Para ele participar mais 

da aprendizagem. 

 

Motivação do estudante para 

aprendizagem  

 Estímulo docente 

 

Motivação do estudante para 

aprendizagem  

 Estímulo e interação 

docente  

 

Motivação do estudante para 

aprendizagem  

 Estímulo e interação 

docente  

 

Construção do conhecimento 

 Participação ativa  

 

UC33-Olha eu acho que primeira coisa 

é como o próprio nome diz, o fato de o 

estudante ser mais ativo, é... eu tenho 

uma experiência assim, em relação a 

isso eu estou trabalhando naquele 

programa de educação permanente e eu 

vou nas cidades satélites, e tem alguns 

egressos daqui, alguns estudantes da 

metodologia PBL já trabalhando, e eu 

percebo assim... que eles às vezes 

conseguem definir melhor as dúvidas 

que eles têm, entendeu, não que eles 

são é... eles sabem mais que os outros 

que estavam lá, que é a metodologia 

tradicional, eu percebo, tenho 

percebido assim, eles conseguem 

definir melhor, às vezes, qual a 

deficiência que eles tem, não sei se é 

uma coisa específica do lugar que eu 

fui, mas eu percebi.  P5\I 

 

UR88-O fato de o estudante ser 

mais ativo.  

 

UR89-Conseguem definir 

melhor as dúvidas que eles têm. 

 

UR90-Eles conseguem definir 

melhor, às vezes, qual a 

deficiência que eles têm. 

 

Construção do conhecimento 

 Participação ativa  

 

Auto-aprendizagem  

 Avaliação do próprio 

conhecimento 

 

Auto-aprendizagem  

 Avaliação do próprio 

conhecimento 

 

 

 

 

 

UC34-Imaturidade, eu acho que saber 

melhor o quê que é essa aprendizagem 

ativa, por que afinal de contas, eles 

passaram à vida toda deles com a 

metodologia passiva, primeiro grau, 

segundo grau e mais o cursinho, tudo é 

metodologia passiva, então eles não 

sabem o quê que é isso, e ai entra numa 

faculdade que é completamente 

diferente, que eles é que tem que 

definir onde que eles querem chegar o 

quê que eles querem estudar... talvez 

eles precisassem mais se conscientizar 

disso. P5\I  

 

UR91-Eles é que tem que 

definir onde que eles querem 

chegar o quê que eles querem 

estudar... talvez eles 

precisassem mais se 

conscientizar disso.   

 

 

Estudo auto-dirigido 

 

 

 

 

 

 

 

UC35-Olha uma das coisas que eu citei 

agora a pouco é a questão de você ter 

uma estrutura própria para isso, isso eu 

sinto na pele, por exemplo, você não 

pode propor uma habilidade em... em 

UR92-Treinamento de 

habilidades em urgência e 

emergência. 

 

UR93-Querer que o estudante 

Construção do conhecimento  

 Aprendizagem por 

demonstração e repetição  

 

Construção do conhecimento 
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manejo lá com o paciente, se você não 

tem uma estrutura para isso, por 

exemplo, eu dou habilidades também 

no quinto período, lá eu preciso de 

material de... que tem que fazer 

treinamento de habilidades em 

urgência e emergência, tudo é 

improvisado, então eu não posso 

querer que o estudante saia lá com a 

maior habilidade possível se eu não 

tenho uma estrutura adequada, eu não 

posso exigir do estudante que ele seja 

ativo no processo se ele não tem acesso 

a... a uma estrutura de... é... 

bibliográfica adequada, então eu vejo 

isso como um entrave, essa questão 

estrutural.  P5\I 

 

saia lá com a maior habilidade 

possível se eu não tenho uma 

estrutura adequada. 

 

UR94-Eu não posso exigir do 

estudante que ele seja ativo no 

processo se ele não tem acesso 

(...) a uma estrutura (...) 

bibliográfica adequada. 

 

 Necessidade de estrutura 

adequada  

 

Construção do conhecimento 

 Necessidade de estrutura 

adequada para busca ativa 

do conhecimento 

 

  

UC36-Outro entrave também que a 

gente comentou agora a pouco, eu acho 

que assim... é de talvez o estudante 

perceber... o motivo que está sendo 

proposto essa metodologia ativa 

entendeu, dele ser mais participativo, 

dele influenciar na própria 

aprendizagem dele, na auto 

aprendizagem, para que ai ele possa 

fazer isso ai que você comentou, agora 

a pouco, você perguntou agora a 

pouco, a se o estudante ele consegue 

integrar as questões, perceber a questão 

da teoria com aplicação na prática, e se 

ele perceber que a metodologia é isso, 

eu acho que ele vai participar mais do 

processo, trazendo informação também 

para ajudar o professor, dele ser mais 

bem informado do que é a metodologia 

ativa, não só de chegar lá, ó vocês vão 

agora a metodologia suas é PBL, mas e 

ai, por que que é PBL, o quê que é 

PBL e tal, acho que isso ai é 

importante.  P5\I       

 

UR95-O estudante perceber... o 

motivo que está sendo proposto 

essa metodologia ativa 

entendeu dele ser mais 

participativo.  

 

UR96-Dele influenciar na 

própria aprendizagem dele, na 

auto- aprendizagem. 

 

UR97-Perceber a questão da 

teoria com aplicação na prática 

 

UR98-Participar mais do 

processo trazendo informação 

também para ajudar o professor.  

 

Construção do conhecimento 

 Entendimento da 

metodologia  

 

Auto-aprendizagem  

 Avaliação do próprio 

conhecimento 

 

Integração e aplicação prática do 

conhecimento 

 

Colaboração e interação na 

aprendizagem   

 

 

 

UC37-Olha no ambiente de 

construção... eu vivencio assim, na 

hora da construção dos problemas, da 

construção de módulos, é... a gente está 

tentando integrar, os problemas, os 

conteúdos, mas eu vejo que a gente 

tem uma grande dificuldade neste 

sentido.  P6\C   

 

UR99-Na hora da construção 

dos problemas, da construção 

de módulos, é... a gente está 

tentando integrar os problemas, 

os conteúdos. 

  

 

Planejamento para integração do 

conhecimento 

UC38-Õ Enedina a gente tem assim 

trabalhado mais no grupo de 

construção a questão do módulo de 

conteúdo específico, o que a gente 

acaba discutindo mais é esse módulo, e 

nesse módulo acaba incentivando, por 

que na tutoria, ele já tem como papel 

estar levantando objetivos para estar 

UR100-Grupo de construção 

(...) módulo de conteúdo 

específico, (...) nesse módulo 

acaba incentivando, por que na 

tutoria, ele já tem como papel 

estar levantando objetivos para 

estar fazendo seu estudo.  

 

Resgate do conhecimento prévio 

 Estímulo a partir do 

planejamento para 

levantamento de questões 

de aprendizagem 

 

Auto-aprendizagem  
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fazendo seu estudo, sua auto-

aprendizagem, vem para discussão, 

então no módulo de conteúdo 

específico a gente tem trabalhado bem 

isso. 

P6\C 

UR101-Sua auto-

aprendizagem. 

 

UR102-Vem para discussão, 

então no módulo de conteúdo 

específico a gente tem 

trabalhado bem isso. 

 

Estímulo a partir do 

planejamento para discussão na 

aprendizagem 

 

UC39-Olha eu sempre trabalhei com 

estudante de 1° período, eu acho que 

estudante de 1° período ainda é 

imaturo para isso, eles ainda tem as 

inseguranças, eles acabaram de sair ou 

do ensino médio ou de um pré-

vestibular a onde eles não é... não 

monitoravam sua aprendizagem, eles 

eram... direcionados a aprendizagem o 

tempo inteiro, então assim eu vejo que 

eles têm dificuldades, mas tem grande 

potencial para isso, o meu medo é que 

eles se percam, que esse potencial 

deles se percam ao longo do curso se 

eles não forem estimulados para isso, 

entendeu, então eu vejo estudantes 

assim estudantes buscando dúvidas que 

não tem em livros, normalmente eles 

correm atrás, e quando eles não, não... 

não é satisfazem a dúvida deles, ele 

não deixa, para trás, coisa que eu não 

vejo no ensino tradicional. Então eu 

acho que eles têm uma grande 

potencialidade para isso. Eles precisam 

ser motivados, precisam ser é... 

explorados esse lado deles, sabe.  P6\C 

  

UR103-Eles acabaram de sair 

ou do ensino médio ou de um 

pré-vestibular a onde eles não 

é... não monitoravam sua 

aprendizagem  

 

UR104-Eles eram... 

direcionados a aprendizagem 

(...) eles tem dificuldades, mas 

tem grande potencial para isso, 

o meu medo é que eles se 

percam, que esse potencial 

deles se percam ao longo do 

curso se eles não forem 

estimulados para isso 

estimulados para isso.  

 

UR105-Estudantes buscando 

dúvidas que não tem em livros, 

normalmente eles correm atrás. 

 

UR106-Quando eles não (…) 

satisfazem a dúvida deles, eles 

não deixam, para trás.   

 

UR107-Eles precisam ser 

motivados, precisam ser é... 

explorados esse lado deles.   

 

Auto-aprendizagem  

 Maturidade para avaliação 

do próprio conhecimento  

 

Motivação do estudante para 

aprendizagem ativa 

 Estímulo docente 

 

Busca ativa do conhecimento 

 Aprendizagem  

      independente 

 

Reconstrução do conhecimento 

 Aprendizagem  

      independente 

 

Motivação do estudante para 

aprendizagem  

 Motivação docente 

 

 

UC40- Ao mesmo tempo em que a 

gente estimula o estudante a estar... 

buscando seu conhecimento, a auto-

aprendizagem, tem a questão da 

avaliação que a gente precisa ser 

revista, que é a questão das notas, da 

avaliação interpares, da auto-

avaliação... a nota que eles que tirar no 

EAC. P6\C 

 

UR108-A gente estimula o 

estudante a estar... buscando 

seu conhecimento,  a auto-

aprendizagem. 

 

 

 

Construção do conhecimento 

 Estímulo auto-

aprendizagem  

 

UC41-Então eu acredito assim, que no 

1° período eles ainda estudam, eles 

correm atrás do aprendizado, mas na 

hora que eles começam a perceber que 

ele vai se dar o total, que o colega pode 

dar o total para ele, o tutor dá quase o 

total para ele, se não o total, ele vai 

vendo que ele não precisa estar 

estudando.  P6\C   

     

UR109-Eles ainda estudam, 

eles correm atrás do 

aprendizado. 

Construção do conhecimento 

 Aprendizagem  

      independente 

 

UC42-E do estudante também, por que 

igual eu estou te falando porque eu 

trabalho mais com estudante do 1° 

UR110-Eu vejo estudante do 1° 

período que está muito 

motivado. 

Motivação do estudante para 

aprendizagem  
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período, então assim eu vejo estudante 

do 1° período que está muito motivado, 

que eles assim ao final, eu vou pegar o 

lado primeiro de tutora, que ao final da 

tutoria ele diz assim, nossa eu não 

imaginava que o PBL seria tão bom, 

que esse grupo de discussão era tão 

bom e a gente aprendia tanto com esse 

método, e tem aqueles também que 

falam assim, a eu morro de saudade de 

ter um professor, de estar me 

explicando, eu sinto essa necessidade 

de um professor. Mas eu tenho 

observado que à medida que... os 

semestres vão passando, aquele 

estudante que esta mais motivado com 

o PBL é maior, o número é maior do 

que aquele que ainda tem a vontade... 

Então assim, eu tenho observado no 

decorrer dos semestres essa evolução.  

P6\C 

 

 

UR111-Ao final da tutoria ele 

diz assim,  

 “Nossa eu não imaginava que o 

PBL seria tão bom, que esse 

grupo de discussão era tão bom 

e a gente aprendia tanto”. 

 

UR112-Eu tenho observado que 

à medida que... os semestres 

vão passando, aquele estudante 

que esta mais motivado com o 

PBL é maior, o número é maior 

do que aquele que ainda tem a 

vontade...  

 

Motivação do estudante para 

aprendizagem  

 Discussão na 

aprendizagem  

 

Motivação do estudante para 

aprendizagem  
 

UC43-O médico é um profissional, 

apesar de não ser médica eu tenho essa 

visão do médico, é um profissional que 

o tempo inteiro tem que estar 

atualizado, por que a área de saúde o 

tempo inteiro está mudando. Como que 

eu vou estar me atualizando, buscando 

meu conhecimento, estar... e o 

estudante de PBL ele é muito 

trabalhado nessa busca do 

conhecimento, então ele, ele vai saber 

buscar o conhecimento, ele vai ter 

condição de selecionar o seu 

conhecimento para poder aplicar na 

sua vida prática. Então eu vejo que esta 

metodologia permite isso, então eu 

acho que isso é um grande ganho para 

o profissional médico, por que deter o 

conhecimento todo profissional 

nenhum da conta. Então eu acho que o 

importante é a gente estar ensinando 

esses estudantes a buscar o 

conhecimento deles, a aprender 

selecionar, vê o quê que é importante 

daquilo que eles fazem para estar 

aplicando na vida prática. Eu acho que 

a metodologia PBL permite isso.  P6\C 

 

UR113-Como que eu vou estar 

me atualizando, buscando meu 

conhecimento, estar... é o 

estudante de PBL ele é muito 

trabalhado nessa busca do 

conhecimento. 

 

UR114-Ele vai saber buscar o 

conhecimento, ele vai ter 

condição de selecionar o seu 

conhecimento. 

 

UR115-Para poder aplicar na 

sua vida prática. 

 

UR116-Deter o conhecimento 

todo profissional nenhum da 

conta. 

 

UR117-O importante é a gente 

estar ensinando esses 

estudantes a buscar o 

conhecimento deles. 

 

UR118-A aprender selecionar. 

 

UR119-Vê o quê que é 

importante daquilo que eles 

fazem para estar aplicando na 

vida prática. 

Construção do conhecimento 

 Reconstrução ativa e 

permanente do 

conhecimento  

 

Busca ativa do conhecimento  

 Seleção da informação  

 

Aprendizagem significativa 

 Aplicação do 

conhecimento na formação 

 

Construção do conhecimento 

 Reconstrução do 

conhecimento na formação  

 

Busca ativa da informação 

 Estímulo a construção do 

conhecimento 

 

Seleção da informação 

 

Aprendizagem significativa 

 Aplicação do 

conhecimento  

 

Perspectiva tradicional na 

aprendizagem 

 Expressões\verbos de 

concepção tradicional de 

aprendizagem  

 

UC44-Nossa eu, eu falo sempre com 

os estudantes isso. Que esse ganho dele 

trabalhar em grupo, é um ganho que 

ele sempre vai ter para o resto da vida 

dele. Por que o ministério da saúde, 

hoje em dia, está incentivando os 

UR120-Esse ganho dele 

trabalhar em grupo, é um ganho 

que ele sempre vai ter para o 

resto da vida dele.   

 

UR121-Você já trabalhar em 

Atividade em grupo  

 Estímulo ao trabalho em 

equipe 

 

Colaboração na aprendizagem  

 Trabalho em equipe 
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profissionais que trabalham em equipe, 

a equipe multidisciplinar, e você já 

trabalhar em equipe desde já, trabalhar 

com as fragilidades do outro, trabalhar 

com as suas fragilidades, com o 

conhecimento do outro, isso é um 

ganho muito grande para ele. P6\C 

 

equipe desde já, trabalhar com 

as fragilidades do outro, 

trabalhar com as suas 

fragilidades, com o 

conhecimento do outro, isso é 

um ganho muito grande para 

ele.  

 

facilitando a construção do 

conhecimento  

UR45-Ó eu acho que os alunos do 

primeiro período em particular são 

alunos ainda imaturos que ainda não 

tem, é o primeiro contato deles com o 

método. A sensação que eu tenho é que 

gera muita insegurança nos alunos, é... 

além da insegurança é... eu acho que 

envolve uma série de questões pessoais 

e individuais assim, dos alunos que às 

vezes dificulta no método que eu acho 

que o método vem favorecer com que 

eles aprimorem isso ai, que é a questão 

de falar em grupo, de expor as idéias, 

de buscar o conhecimento sozinhos, eu 

acho que isso ai é... ele vai 

amadurecendo no decorrer do curso 

mesmo. P7\CC 

 

UR122-Eu acho que o método 

vem favorecer com que eles 

aprimorem isso ai, que é a 

questão de falar em grupo.  

 

UR123-Expor as idéias. 

 

UR124-Buscar o conhecimento 

sozinhos. 

Estímulo ao trabalho em grupo  

 Colaboração na 

aprendizagem  

 

Resgate do conhecimento prévio 

 

Construção do conhecimento 

 Aprendizagem  

      independente 

 

UR46- Não é por que é questão do 

problema em si, para poder é... é... dar 

liberdade ao raciocínio dele, e se ele 

vem com a coisa já pronta de módulos 

anteriores, ele castra todo raciocínio, 

então perde o objetivo por completo do 

método, eu penso assim, dessa forma, 

mas é obvio que... é... o aluno tem 

aquele que grande parte busca 

informação, trás a informação, tem 

pessoas com mais facilidade para falar, 

outros que tendo essa facilidade no 

decorrer dos períodos mesmo.  P7\CC 

 

UR125-Não é por que é questão 

do problema em si, para poder 

é... é... dar liberdade ao 

raciocínio dele, e se ele vem 

com a coisa já pronta de 

módulos anteriores, ele castra 

todo raciocínio 

 

UR126-O aluno tem aquele que 

grande parte busca informação, 

trás a informação. 

 

Construção do conhecimento 

 Desenvolvimento de 

raciocínio  

 

Busca ativa da informação 

 

 

 

 

UC47-Eu percebo uma mudança 

significativa em relação aos alunos que 

vem do currículo tradicional pela busca 

da informação que os alunos do PBL 

têm, eles tem uma facilidade de em 

buscar a informação, eles tem o 

interesse maior em questionar, em tirar 

dúvidas, é... acho que eles são mais 

motivados, é... isso varia de turma para 

turma, mas habitualmente as turmas 

elas são bem mais interessadas, o que 

nos estimula na construção, na 

elaboração dos problemas, o que vão 

instigar mais esse lado.  P7\CC 

 

UR127-Busca da informação 

que os alunos do PBL têm, eles 

têm facilidade de em buscar a 

informação. 

 

UR128-Eles têm interesse 

maior em questionar, em tirar 

dúvidas. 

 

UR129-Eles são mais 

motivados, é... isso varia de 

turma para turma, mas 

habitualmente as turmas elas 

são bem mais interessadas.   

Busca ativa da informação 

 

Construção do conhecimento 

 Reconstrução  

 

Motivação do estudante para 

aprendizagem  

 Interesse na aprendizagem  

UC48-No sétimo período a gente tem 

oportunidade de é... tentar sempre 

contextualizar, pelo fato de já 

estudarmos as patologias, e o 

tratamento e o diagnóstico, então eles 

UR130-A gente tem 

oportunidade de é... tentar 

sempre contextualizar. 

UR131-Eles têm muito mais 

oportunidades de fazer essa 

Contextualização do 

conhecimento 

 

Contextualização do 

conhecimento  
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tem as habilidades, eles tem muito 

mais oportunidades de fazer essa 

contextualização com o que eles estão 

vendo na prática. P7\CC 

 

contextualização com o que 

eles estão vendo na prática. 

 

 Integração com a prática  

 

UC49-Acontece, através de exemplos 

do cotidiano, de patologias mais 

prevalentes na nossa região, a gente 

tenta contar com casos clínicos para 

que eles possam levantar 

questionamentos para elucidação 

diagnóstica. P8\CC 

 

UR132-Através de exemplos do 

cotidiano 

 

UR133- A gente tenta contar 

com casos clínicos para que 

eles possam levantar 

questionamentos para 

elucidação diagnóstica. 

 

Aprendizagem significativa 

 Exemplificação da 

realidade  

 

Ensino-aprendizagem de forma 

dialogada  

 Desenvolvimento de 

raciocínio  

 

 UC50-Isso varia conforme a turma, 

mas em geral o grupo é coeso, eles é... 

colaboram muito um com o outro 

durante a discussão e... a relação deles 

com o tutor ou com o instrutor é 

sempre uma relação positiva na 

maioria das vezes, é o que a gente 

observa com um aprendizado mútuo 

considerando como exemplo uma 

habilidade do nosso período, por 

exemplo, tem uma aula da Simone que 

em um dos temas ela coloca um 

assunto para que eles apresentem e tem 

uma discussão, então é uma aula 

extremamente produtiva que faz parte 

das habilidades, mas eles têm essa 

oportunidade de estar com ela para 

discutirem a questão teórica também.  

P8\CC 

 

UR134-Eles é... colaboram 

muito um com o outro durante a 

discussão. 

 

UR135-A gente observa um 

aprendizado mútuo.  

 

UR136-Uma habilidade do 

nosso período (...) tem uma aula 

(...) um dos temas ela coloca 

um assunto para que eles 

apresentem e tem uma 

discussão, então é uma aula 

extremamente produtiva.  

 

UR137-Faz parte das 

habilidades, mas eles têm essa 

oportunidade de (…) discutirem 

a questão teórica também. 

 

Colaboração na aprendizagem  

 

Colaboração para aprendizagem 

 

Ensino-aprendizagem de forma 

dialogada  

 Estímulo docente  

 

Ensino-aprendizagem de forma 

dialogada  

 Estímulo a 

contextualização 

 

UC51-Com raras exceções a grande 

maioria é... tem segurança nessa 

questão, eles dão conta com muito 

mais segurança do que no método 

tradicional por que a busca que eles 

fazem é em um material muito mais 

extenso, como eles tem uma liberdade 

e um contato muito grande com os 

instrutores e com os especialistas eles 

tem contato com um material muito 

mais amplo, e isso nos faz ter motivos 

a mais para questionar e tirar as 

dúvidas.  P8\CC 

 

UR138-A busca que eles fazem 

é em um material muito mais 

extenso. 

 

UR139-Tem uma liberdade e 

um contato muito grande com 

os instrutores e com os 

especialistas. 

 

UR140-Eles têm contato com 

um material muito mais amplo. 

 

Busca ativa da informação 

 Seleção da informação 

 

Estímulo e interação docente na 

aprendizagem 

 

Busca ativa da informação 

 Seleção da informação 

 

UC52-Com certeza, principalmente 

por enfocar o aluno como sujeito ativo 

nesse processo, comparando com o 

método em que o foco era o professor 

detentor do saber é... essa 

descentralização desse conhecimento 

trouxe um engrandecimento grande, 

um preparo melhor dos alunos e uma 

capacidade reflexiva e de crítica maior 

para os professores, por que quando 

você lida com o instrutor ou 

coordenador ou tutor, ele está em 

UR141-Enfocar o aluno como 

sujeito ativo nesse processo. 

 

UR142-Essa descentralização 

desse conhecimento trouxe um 

engrandecimento grande, um 

preparo melhor dos alunos  

 

UR143-O aluno questiona mais 

e muitas vezes ele questiona o 

que você não tem 

conhecimento.  

Construção do conhecimento 

 Sujeito do processo de 

aprendizagem 

 

Construção do conhecimento 

 Sujeito do processo de 

aprendizagem 

 

Ensino-aprendizagem de forma 

dialogada  

 Discussão para construção 

do conhecimento 
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várias áreas da medicina ao mesmo 

tempo, então ele está se interando de 

assuntos que não são de sua rotina 

diária, então até para o instrutor eu 

acho que a metodologia ativa ela 

amplia, por que o aluno questiona mais 

e muitas vezes ele questiona o que 

você não tem conhecimento e ai a 

busca passa a ser do professor também.  

P8\CC 

 

  

UC53-Bom determina sim, por que a 

partir do momento em que o aluno 

desde o inicio do curso ele já está 

acostumado a pensar diferente, a 

buscar o conhecimento, ele passa a ter 

uma visão mais ampla, mais crítica, 

isso o torna mais apto ao mercado de 

trabalho e o torna mais capaz de vencer 

os desafios da profissão e do mercado 

de trabalho como um todo, ou seja, 

ampliando o conhecimento e a busca 

deste conhecimento durante o curso, 

ele se torna mais independente, então a 

capacidade profissional dele é maior.   

P8\CC 

 

UR144-O aluno desde o inicio 

do curso ele já está acostumado 

a pensar diferente, a buscar o 

conhecimento. 

 

UR145-Ele passa a ter uma 

visão mais ampla, mais crítica. 

 

UR146-Ampliando o 

conhecimento e a busca deste 

conhecimento durante o curso. 

 

UR147-Ele se torna mais 

independente. 

 

Busca ativa do conhecimento  

 Estímulo a construção do 

conhecimento  

 

Auto-aprendizagem  

 Avaliação crítica do 

conhecimento 

 

Construção do conhecimento  

 Busca ativa do 

conhecimento  

 

Aprendizagem independente  

 

UC54-Quanto a buscar a informação, a 

estudar e também assim, a gente acaba 

pressionando um tiquinho para avaliar 

a literatura, eles vem com um livro 

texto básico ainda... mas houve uma 

melhora, nesse sentido avançou mais. 

Não é mais o Pediatria Ambulatorial, 

avançou mais, são vários artigos, eles 

procuram, trazem artigos e se eu 

comento às vezes de um professor que 

doutor naquela área eles vão atrás 

daquele artigo, nesse sentido melhorou. 

P9\P 

 

UR148-Quanto a buscar a 

informação, a estudar. 

 

UR149-A gente acaba 

pressionando um tiquinho para 

avaliar a literatura. 

 

UR150-São vários artigos, eles 

procuram, trazem artigos. 

 

UR151-Se eu comento às vezes 

de um professor que doutor 

naquela área eles vão atrás 

daquele artigo. 

Busca ativa da informação 

 Construção do 

conhecimento 

 

Seleção da informação 

 Estímulo docente  

 

Busca ativa da informação 

 Seleção da informação 

 

Busca ativa da informação 

 Seleção da informação 

 

 

UC55-Diferente do aluno da 

metodologia tradicional, eles 

conseguem estudar sozinhos, mas eles 

continuam competindo, eles continuam 

trabalhando sozinhos. É... então assim 

quando você chega num trabalho em 

grupo algumas turmas são mais 

homogêneas então você vê que eles 

conseguem fazer um bom trabalho em 

grupo. Mas chegar ao ponto de montar 

uma dinâmica para um determinado 

GD, que cada um fez sua parte em casa 

e juntaram ali aquele trabalho para 

aquele momento, então isso acontece.  

P9\P 

 

UR152-Eles conseguem estudar 

sozinhos. 

 

UR153-Eles continuam 

trabalhando sozinhos.  

 

UR154-Quando você chega 

num trabalho em grupo 

algumas turmas são mais 

homogêneas então você vê que 

eles conseguem fazer um bom 

trabalho em grupo  

 

UR155-Mas chegar ao ponto de 

montar uma dinâmica para um 

determinado GD, que cada um 

fez sua parte em casa e 

juntaram ali aquele trabalho 

para aquele momento. 

Construção do conhecimento 

 Aprendizagem 

independente  

 

Construção do conhecimento 

 Aprendizagem 

independente 

 

Trabalho em grupo  

 

Trabalho em grupo  

 Necessidade de melhorias   

 

Perspectiva discente de 

aprendizagem tradicional 
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UC56-Eu acho que em termos técnicos 

científicos, eles melhoraram, eu não 

tenho dúvida disso. A metodologia 

inicial que ensina que eles estudem 

sozinhos, isso assim é um avanço 

imenso, eles não têm mais caderno de 

anotação, eles têm livros para poder 

ler, que é uma coisa que na 

metodologia tradicional a gente ficava 

ali, a gente nem tinha acesso, bem 

diferente assim. Eles têm um acesso ao 

conhecimento que a gente antes não 

teve isso ai não tem dúvida, eles 

ganharam em qualidade técnica.  P9\P 

 

UR156-A metodologia inicial 

que ensina que eles estudem 

sozinhos, isso assim é um 

avanço imenso. 

 

UR157-Eles não tem mais 

caderno de anotação, eles têm 

livros para poder ler. 

 

UR158-Eles têm um acesso ao 

conhecimento que a gente antes 

não teve. 

Construção do conhecimento 

 Estímulo a aprendizagem 

independente 

 

Construção do conhecimento 

 Estimulo a aprendizagem 

independente 

 

Construção do conhecimento 

 Participação ativa na 

busca do conhecimento 

 

 

 

UC57-Ó eu acho assim, o estudante 

que ele aprendeu como hoje, ele tem 

realmente uma... na média é lógico, ele 

tem uma atitude mais freqüentemente 

inquisitora e tal, certo, mas ele tem 

uma menor bagagem de coisas básicas, 

como seria eu imagino que seria, se 

esperava isso ai, pelo pouco que eu 

entendo, então é... ele tem menos, 

muitas vezes segurança, a gente nota 

também mais deficiência, de, por 

exemplo, mesmo em aspectos 

semiológicos e tal, mas ele tem uma 

atitude extremamente mais interessante 

é... é... nesse aspecto, são mais ativos.  

P10\P   

 

UR159-Ele tem atitude mais 

freqüentemente inquisitora (...), 

mas ele tem uma menor 

bagagem de coisas básicas. 

 

UR160-Ele tem uma atitude 

extremamente mais interessante 

é... é... nesse aspecto, são mais 

ativos. 

 

Postura ativa na construção do 

conhecimento 

 Questionamento 

 

Postura ativa na construção do 

conhecimento 

 

Perspectiva tradicional na 

aprendizagem 

 Concepção discente de 

princípios da 

aprendizagem tradicional. 

 

 

UC58-A gente tem grupos que, por 

exemplo, é... eu procuro... a gente 

mudou alguns métodos de trabalho, de, 

por exemplo, colocar eles para 

pesquisar mais, para ler mais artigos 

científicos, não apenas livros textos, 

certo, e acho que eles na média têm 

uma resposta muito boa. Apesar que 

isso, no período do internato anterior, a 

gente utilizava isso menos, certo, de 

colocar eles para buscar mais... 

referências e tal, e principalmente 

correr, e principalmente de ler mesmo, 

de ler coisas em inglês, de ler artigos, 

não ler apenas livros, e lutar contra um 

probleminha que a gente luta hoje que 

é contra o Med Curso, que é um 

resumão comparado aos resumões que 

nós tínhamos na nossa época, certo, 

da.. do... modelo tradicional.  Então é 

uma luta que nós temos hoje ainda, 

quer dizer, o que eu temo, a gente fica 

batalhando, da à gente também não... 

não... mudar o script, mas também para 

outro nos mesmos moldes. A gente 

largar o resumão que a gente tinha 

antigamente, um caderninho e tal, e 

agora o caderno é um caderno mais 

UR161-Colocar eles para 

pesquisar mais, ler mais artigos 

científicos, não apenas livros 

textos. 

 

UR162-De colocar eles para 

buscar mais... referências e tal, 

e principalmente correr, e 

principalmente de ler mesmo, 

de ler coisas em inglês, de ler 

artigos, não ler apenas livros. 

 

UR163-A gente quer não deixá-

los bitolados naquilo ali, no 

Méd Curso. 

Busca ativa e seleção da 

informação 

 Com estímulo docente 

 

Busca ativa e seleção da 

informação 

 Com estímulo docente 

 

Busca ativa e seleção da 

informação 

 Com estímulo docente 

 

Perspectiva tradicional na 

aprendizagem 

 Expressões\Verbos da 

concepção tradicional de 

aprendizagem 

 

 

 

 

 



156 
 

elaborado, é um caderno chamado Méd 

Curso, certo, então a gente quer não 

deixá-los bitolados naquilo ali, no Méd 

Curso e tal... certo, acho que a coisa é 

interessante, não sei. P10\P 

 

UR59-Eu... da minha parte eu tenho 

buscado estimular isso mais isso, certo, 

talvez até é... talvez até... a gente 

num... uns buscam, mas talvez eu 

cobro deles irem buscar, até ofereço 

mais dentro dessa área, até do que a 

resposta deles, como eu estou querendo 

dizer, a gente tem um caso vamos 

supor, a gente tem um paciente com 

DPOC, certo, então eu já... já... busco, 

já é... ofereço para eles muito material 

nessa área, material do 1° nível.  P10\P 

 

 

UR164-Eu... da minha parte eu 

tenho buscado estimular. 

 

UR165-Uns buscam, mas 

talvez eu cobro deles irem 

buscar. 

 

UR166-Até ofereço mais 

dentro dessa área, até do que a 

resposta deles.   

 

UR167-Eu já... busco (...) 

ofereço pra eles muito 

material nessa área, material 

do 1° nível. 

Estímulo docente na 

aprendizagem  

 

Busca ativa da informação 

 Com estímulo docente 

 

Perspectiva tradicional na 

aprendizagem 

 Estímulo para 

aprendizagem com 

direcionamento docente  

 

Perspectiva tradicional na 

aprendizagem 

 Estímulo para 

aprendizagem com 

direcionamento docente  

 

UC60-Como a gente tem hoje em dia 

também, uma coisa diferente que não 

tinha antigamente, a gente tem hoje em 

dia algumas facilidades que são 

próprias da tecnologia que não tinha 

antigamente. Por exemplo, a gente tem 

aqui no hospital, aulas interativas, com 

facilidade, eu falo assim, aulas on line, 

curso de... de... TV... que é... via 

satélite, que tem no hospital, que é 

chamado conexão médica, 

periodicamente eles têm acesso a isso, 

até para o ano que vem deve estar bem 

melhor organizado. Mas, além disso, a 

gente tem um computador com 

internet, dispondo para quem está aqui 

no hospital e mesmo quem está lá no 

HU, é... quem está lá no HU o 

computador que está ligado a isso fica 

no centro de estudos, então pode ser 

que seja um pouquinho mais longe, 

mas quem está aqui dentro do hospital, 

o computador está no CTI, que é mais 

ou menos o ponto, estou falando da 

clínica médica, todo mundo que está na 

clínica passa lá alguma hora do dia, e 

lá tem um computador continuamente 

ligado a internet dando para fazer 

acesso, a gente coloca matérias dentro 

lá do computador, disponibilizando 

para eles, toda coisa que eu pego e 

acho interessante eu jogo lá dentro, e ai 

tem desde aulas até referências e tal, 

acho que isso também deu uma.. deu 

uma... bombada acho que melhorou 

muito.  P10\P 

UR168-A gente tem aqui no 

hospital, aulas interativas, com 

facilidade, eu falo assim, aulas 

on line, curso de... (...) TV. (...) 

aulas interativas. 

 

UR169-Periodicamente eles 

tem acesso a isso, (...) 

computador com internet, 

dispondo para quem está aqui 

no hospital, (...) computador 

continuamente ligado à internet 

para fazer acesso. 

 

UR170-Lá tem um computador 

continuamente ligado a internet 

dando para fazer acesso, a 

gente coloca matérias dentro 

do computador, 

disponibilizando para eles.  

 

UR171-Toda coisa que eu 

pego e acho interessante eu 

jogo lá dentro, desde aulas até 

referências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busca ativa do conhecimento 

 Estímulo docente 

 

Busca ativa da informação 

 Estímulo docente 

  

Busca ativa e seleção da 

informação 

 Estímulo docente com 

direcionamento da 

aprendizagem 

 

Perspectiva tradicional na 

aprendizagem 

 Estímulo para 

aprendizagem com 

direcionamento docente  
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UC61-È, e ao mesmo  

tempo assim, isso tem acontecido, 

prática junto com a teoria, mas também 

é o seguinte, como a gente fica a mercê 

do que. do que... acontece, a gente 

garante de. de por exemplo, o hospital 

é muito variável, realmente um 

treinamento que não é um treinamento 

é... uniforme para todos. Por que hoje a 

gente tem, por exemplo, 

coincidentemente 05 pacientes, certo, e 

amanhã às vezes entra uma turma nova 

e eu tenho um ou não tenho nenhum, 

certo, então às vezes eu não tenho 

aquele contexto naquele dia, certo. 

Mas sempre a gente tem que estar pelo 

hospital, à gente sempre procura 

contextualizar isso ai, com casos de 

outras pessoas e tal. E também no caso 

da gente ter menos pacientes, ai nos 

estamos, nós estamos sempre 

continuamente no hospital, de estar 

sempre buscando naquelas atividades 

que a gente desempenha, pegar 

novidades de artigo e tal para poder 

estar passando para eles, que dizer, 

vamos supor, se eles não tiverem nada 

para fazer, estão à toa, eles tem algum 

artigo para ler, alguma coisa assim, 

mas pode acontecer um dia ou outro de 

não terem pacientes, por que não 

internou paciente, tinha paciente e deu 

alta e a gente fica ai 02 dias, 03 dias 

sem paciente, às vezes acontece isso 

com alguns, por que não é uniforme, 

não tem... é o que aparece.  P10\P 

 

UR172-Isso tem  

acontecido prática junto com a 

teoria. 

 

UR173-A gente fica a mercê do 

que...  acontece, (...) o hospital 

é muito variável.  

 

UR174-Um treinamento que 

não é um treinamento é... 

uniforme. 

 

UR175-Às vezes eu não tenho 

aquele contexto naquele dia. 

 

UR176-A gente sempre procura 

contextualizar com casos de 

outras pessoas. 

 

UR177-Estar sempre buscando 

naquelas atividades que a gente 

desempenha, pegar novidades 

de artigo e tal para poder estar 

passando 

 

UR178-Se eles não tiverem 

nada para fazer, estão à toa, eles 

tem algum artigo pra ler. 

 

UR179-Pode acontecer um dia 

ou outro de não terem 

pacientes, (...) às vezes 

acontece isso com alguns, por 

que não é uniforme, não tem... é 

o que aparece.  

 

Integração da prática com a  

teoria  

 

Construção do conhecimento 

variável com a realidade 

 

Construção do conhecimento  

 Aprendizagem por 

demonstração e repetição 

a partir realidade 

 

Contextualização do 

conhecimento  

 Construção do 

conhecimento variável 

com a realidade 

 

Contextualização do 

conhecimento na prática  

 

Perspectiva tradicional na 

aprendizagem 

 Estímulo para 

aprendizagem com 

direcionamento docente  

 

Construção do conhecimento  

 Estímulo a aprendizagem 

independente 

 

Construção do conhecimento  

 Variável com a realidade 

 

 UC62-Eu acho que não, acho que eles 

são motivados, são coesos, eu acho que 

talvez seja, na minha opinião já que 

volta vem esta questão do 

conhecimento prévio, nenhum de nós 

tem ele suficiente, então acho que o 

grande lance importante é a pessoa 

estar, mesmo que ele não saiba ele quer 

aprender, certo, acho que eles sem 

dúvida no geral, se você pegar, é 

lógico que uns mais que os outros, isso 

próprio da maturidade individual, 

é...mas na média eles, eles buscam 

atender, buscam aprender as coisas é... 

acho que são ativos e compartilham 

uns com os outros sim, acho que eles 

são bem unidos em termos de... de... de 

participação nas atividades e tal, é 

lógico com variações que a gente sabe 

que existe, interpessoais e individuais 

por que são pessoas diferentes... 

P10\P 

 

UR180-Eles são motivados, são 

coesos. 

 

UR181-Na minha opinião (...) 

esta questão do conhecimento 

prévio, nenhum de nós tem ele 

suficiente 

 

UR182-Acho que o grande 

lance importante é a pessoa 

estar, mesmo que ele não saiba 

ele quer aprender.  

 

UR183-É lógico que uns mais 

que os outros, isso próprio da 

maturidade individual, é... mas 

na média eles, eles buscam 

atender, buscam aprender as 

coisas é... acho que são ativos.   

 

UR184-Compartilham uns com 

os outros sim, acho que eles são 

bem unidos em termos de... 

Motivação do estudante para 

aprendizagem  
 

Resgate do conhecimento prévio 

 Para construção do 

conhecimento  

 

Motivação do estudante para 

aprendizagem  
 

Construção do conhecimento 

 Maturidade na 

participação ativa  

 

Colaboração na aprendizagem  
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participação nas atividades.  

UC63- Mais... é... o que assim, eu 

acredito que talvez eles percebam 

implicitamente, quando a gente, 

quando se está numa discussão, 

quando uma pessoa fala uma coisa 

completamente errada e que eu, por 

exemplo, o quê que eu faço, costumo 

fazer frequentemente nisso ai, quando 

ele está completamente lá na frente ai 

eu volto ao básico e vou passo a passo, 

certo, sem é... mostrar para ele 

claramente que ele estava 

completamente errado, mas ele vai 

perceber pelo caminho que eu percorri, 

que ele viu que ele tava completamente 

enganado, lá na frente, então acho 

que... que acontece... P10\P  

 

UR185-Quando está numa 

discussão, quando uma pessoa 

fala uma coisa completamente 

errada (...) eu volto ao básico e 

vou passo a passo, (...) sem é... 

mostrar para ele claramente que 

ele estava completamente 

errado.  

 

UR186-Ele vai perceber pelo 

caminho que eu percorri (...) 

que ele tava completamente 

enganado. 

Ensino-aprendizagem de forma 

dialogada  

 Estimulo docente na 

reconstrução do 

conhecimento   

 

 

Reconstrução do conhecimento  

 Com estimulo docente  

 

 

 

 

 

 

UC64-Em fazer com que todas as 

atividades práticas sejam significativas, 

certo, é o que não é... é extremamente 

difícil...  P10\P 

 

UR187-Fazer com que todas as 

atividades práticas sejam 

significativas. 

Aprendizagem significativa 

 Necessidade percebida 

pelo docente 

UC65-É o que eu penso hoje em dia, 

nem que fosse do ponto de vista 

opcional. A pessoa teria a 

oportunidade, vamos dizer, se ele 

quiser opcionalmente ter um..., eu 

tenho professor de anatomia e de coisa 

à disposição dele, vai estar lá à toa o 

professor, mas se ele quiser se 

aprofundar vai ter alguém lá para dar... 

eu noto que eles adoram uma aula, eu 

já vi que eles não têm aula... teórica, 

eles são vidrados numa aula certo, 

acho que eles não tem esse costume de 

aula, nós corríamos de aula, eles 

adoram uma aula, e que pese também 

que eles vão atrás, e tal, por exemplo, 

se quer é... marcar uma aula, assistir 

uma aula. Eu acho que a aula como 

uma... para embasar, uma discussão e 

tal, a gente até volta e meia utiliza isso, 

quer dizer, a gente todo... igual esse 

negócio da conexão médica, a idéia é 

isso, assistir um aula. A aula não é o 

fim por si só, como era no método 

antigo, certo, a... a aula seria talvez 

utilizado agora mais como um 

motivador, como também um 

complemento de alguma deficiência, 

um guia que a pessoa tivesse, acho que 

até de maneira livre, e assiste quem 

quiser e quem precisa, certo, eu acho 

que talvez a gente devesse ter... eu fico 

pensando nisso, nas consultorias lá, 

aulas, acho que faz falta é.  P10\P 

 

UR188-Se ele quiser 

opcionalmente ter um..., eu 

tenho professor de anatomia 

(...) à disposição dele, (...) ele 

quiser se aprofundar vai ter 

alguém lá para dar... 

 

UR189-Eu noto que eles 

adoram uma aula, eu já vi que 

eles não têm aula... teórica, eles 

são vidrados numa aula certo, 

acho que eles não tem esse 

costume de aula, nós corríamos 

de aula, eles adoram uma aula, 

e que pese também que eles vão 

atrás, (...) se quer é... marcar 

uma aula, assistir uma aula. 

 

UR190-Eu acho que a aula 

como uma... para embasar uma 

discussão e tal, agente até volta 

e meia utiliza isso, assistir um 

aula. 

 

UR191-Aula não é o fim por si 

só (...) aula seria talvez 

utilizada agora mais como um 

motivador, (...) um 

complemento de alguma 

deficiência, um guia que a 

pessoa tivesse, acho que até de 

maneira livre, e assiste quem 

quiser e quem precisa.  

 

Busca ativa da informação 

 Demanda discente a partir 

da avaliação de sua 

aprendizagem 

 

Perspectiva tradicional na 

aprendizagem 

 Concepção discente de 

princípios da 

aprendizagem tradicional. 

 

Perspectiva tradicional na 

aprendizagem 

 Concepção docente de 

princípios da 

aprendizagem tradicional. 

 

Construção do conhecimento 

 Aula como motivador na 

reconstrução do 

conhecimento por auto-

aprendizagem 

 

  

UC66-Eu acho que sim, acho que o UR192-Ele espera menos a Construção ativa do 
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estudante ele... ele acho que ele espera 

menos a coisa cair no colo dele, certo, 

acho que o ativo é justamente isso, ele 

espera menos as coisas caírem lá no 

colo, eles só utilizarem o que caiu no 

colo, olha não teve essa aula, não tem 

motivo para  não saber disso, certo, 

então acho que você nota isso neles.  

P10\P 

 

coisa cair no colo dele (...) o 

ativo é justamente isso. 

 

UR193-Eles só utilizarem o que 

caiu no colo, olha não teve essa 

aula, não tem motivo para não 

saber disso. 

conhecimento 

 Estudo independente 

 

Busca ativa da informação 

 Construção ativa do 

conhecimento 

 

 

UC67-Pois é eu acho que é isso, acho 

que o diferencial dele que é ele... ele... 

ser mais ativo em buscar a informação, 

certo, acho que isso... isso é... talvez 

seja a grande diferença. Eu acho que a 

questão de se aprender alguma coisa 

que eles estão um... imaginemos por 

exemplo você aprender alguma coisa 

de semiologia, quer dizer um pode 

aprender no T1, outro no T10, outro no 

T30 outro no T90, todo mundo vai 

acabar aprendendo, certo, então é... 

acho que eu noto que os estudantes são 

assim alguns demoram um pouco mais 

outros menos, uns são mais rápidos e 

tal. Então essa questão da pessoa 

exercitar, dele procurar resolver os 

problemas dele, reconhecer as 

deficiências dele, e ele correr atrás, 

acho que é um dado que é 

extremamente importante de você 

estar... é... incentivando que ele 

desenvolva, até do ponto de vista dele 

lá na vida pessoal dele lá para frente.   

P10\P 

 

UR194-Ser mais ativo em 

buscar a informação. 

 

UR195-Essa questão da pessoa 

exercitar, dele procurar resolver 

os problemas dele. 

 

UR196-Reconhecer as 

deficiências dele. 

 

UR197-Ele correr atrás. 

 

UR198-É extremamente 

importante de você estar... é... 

incentivando que ele 

desenvolva. 

 

UR199-Você estar... é... 

incentivando que ele 

desenvolva, até do ponto de 

vista dele, lá na vida pessoal 

dele, lá para frente.  

Busca ativa da informação 

 

Aprendizagem significativa 

 Habilidade na resolução 

de problemas 

 

Auto-aprendizagem  

 Avaliação crítica do 

conhecimento 

 

Busca ativa da informação 

 

Motivação do estudante para 

aprendizagem  

 Estímulo docente para a 

formação 

 

Motivação do estudante para 

aprendizagem  

 Estímulo docente para a 

formação 

 

 




