
 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU  
MESTRADO ACADÊMICO EM ENSINO 

 
 
 
 

GISLEI AMORIM DE SOUZA RONDON 
 
 
 
 
 
 

A PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES DO CURSO DE MEDICINA A 
RESPEITO DO PBL – UM MÉTODO ATIVO DE APRENDIZAGEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUIABÁ 
2018 

 

 

 



8

 

 

GISLEI AMORIM DE SOUZA RONDON 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES DO CURSO DE MEDICINA A RESPEITO DO 

PBL – UM MÉTODO ATIVO DE APRENDIZAGEM 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à UNIC, como requisito 
parcial para obtenção do título de Mestre em 
Ensino, (Programa Associado entre Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Mato Grosso/IFMT e Universidade de Cuiabá-
UNIC).   
 
Orientador: Profª..Drª Cilene Maria L.A. Maciel 

 

  
 

 

 

 

 

 

Cuiabá  

2018 

 

 

 



9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Dados internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

                       
                                 Terezinha de Jesus de Melo Fonseca - CRB1/3261 

R771p 

RONDON, Gislei Amorim de Souza 

A percepção dos Estudantes do curso de Medicina a respeito do PBL: um 

método ativo de Aprendizagem / Gislei Amorim de Souza Rondon – Cuiabá, 

MT 2018/ Departamento de Pós-Graduação 

Xi. f.; cm. 92 p. 

 

Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-graduação em Ensino de stricto 

sensu, Mestre em Currículo e Saberes Docentes, linha de pesquisa 

Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Educação Escolar, Universidade 

de Cuiabá - MT, 2018. 

 

Orientador: Prof.ª Dra. Cilene Maria Lima Antunes Maciel 

 

1. Métodos Ativos.  2. Aprendizagem Baseada em Problemas. 3. Educação 

Médica 

                                                         CDU: 61:371.13 

 



1

0 

 

 

 



1

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho à minha amada mãe, Miquelina 

Amorim de Souza (in memorian), que foi e continua sendo 

minha maior força e inspiração na vida.  

 

 



1

2 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A elaboração deste trabalho não teria sido possível sem a colaboração, 

estímulo e empenho de diversas pessoas. Gostaria, assim, de expressar toda a 

minha gratidão e apreço a todos aqueles que, direta ou indiretamente, contribuíram 

para que esta tarefa se tornasse uma realidade. A todos quero manifestar os meus 

sinceros agradecimentos. 

Primeiramente à minha estimada orientadora, Dra. Cilene Maria Lima Antunes 

Maciel, pela confiança, por sua infinita disponibilidade, cordialidade com que sempre 

me recebeu e liberdade de ação, permitindo contribuir para meu desenvolvimento 

pessoal e, sobretudo por seus ensinamentos e condução impecável neste trabalho. 

Desejo agradecer a todos meus colegas de Mestrado em Ensino, cujo apoio e 

amizade estiveram presentes em todos os momentos. 

Agradeço ainda a todos os Professores do Mestrado em Ensino, pelos 

ensinamentos compartilhados, principalmente a querida Professora Cleonice 

Terezinha Fernandes, uma pessoa muito especial e querida, pela qual tenho 

extrema admiração, por ser portadora de tanto conhecimento, sendo tão modesta no 

reconhecimento disso. 

Agradeço à minha família, pelo apoio incondicional que me deram, 

especialmente aos meus amados filhos Matheus, Amanda, Juliana, e esposo 

Altamiro.  

Meus sinceros agradecimentos à Diretoria da Faculdade de Medicina da 

Universidade de Cuiabá, especialmente a Dra. Denise Maria Dotta Abech, pela força 

e incentivo na realização deste trabalho. 

Agradeço também aos meus queridos amigos que nunca estiveram ausentes: 

Neiva Propodoski e Jaime Rufino dos Santos. Obrigada pela amizade e o carinho 

que sempre me disponibilizaram. 

Agradeço aos estudantes do Curso de medicina da UNEMAT, pela 

disponibilidade e aceitação em participar deste trabalho, muito obrigada!! 

Agradeço à Direção do Curso de Medicina da Universidade Estadual do Mato 

Grosso, por permitir que o presente trabalho fosse realizado. 

Não podia deixar de agradecer também ao Dr. Aristides Nachi, pelos 

esclarecimentos e imensa contribuição neste trabalho. 



1

3 

 

RESUMO 
 

Para os docentes sempre foi um grande desafio o ato de ensinar, sendo que como 
ensinar tem sido foco de discussões e estudos atualmente. Sabemos que, para cada 
ser humano, o processo de aprendizagem é único e diferente, pois cada um aprende 
o que é mais relevante e que tenha sentido para ele, e pessoas não aprendem da 
mesma forma, no mesmo ritmo e ao mesmo tempo. Diante desse cenário, as 
Instituições de ensino superior têm buscado alternativas metodológicas que 
contemplem práticas que levem à aprendizagem efetiva dos estudantes. Neste 
contexto educacional, a aprendizagem baseada em problemas – PBL, sigla derivada 
de termo inglês Problem Based Learning - foi adotada pelo Curso de Medicina da 
Universidade Estadual do Mato Grosso – UNEMAT, desde a sua criação e encontra-
se ainda em processo de legitimação. Nesse sentido, o problema da nossa pesquisa 
foi determinado da seguinte maneira: Quais as percepções dos estudantes de 
medicina da UNEMAT sobre o método PBL, inserido na estrutura curricular do 
curso? Assim, o presente trabalho objetivou estudar a percepção dos estudantes de 
do Curso de Medicina da UNEMAT, em relação ao método PBL, tomando como 
referência sua proposta pedagógica e a sua adequação às Diretrizes Curriculares 
Nacionais para os Cursos de Graduação em Medicina. Nesse sentido, a pesquisa foi 
realizada a partir de uma abordagem qualitativa, através de amostragem por caso 
múltiplo: amostragem por homogeneização, sendo que a quantidade da amostra foi 
definida para garantir a representatividade, e a entrevista foi aplicada até alcançar o 
número definido de 85 estudantes, tendo como universo os estudantes do 2º, 3º, 4º 
5°, 6º e 7º semestre do curso de Medicina. A interpretação foi feita a partir dos 
ensinamentos da análise de conteúdo, preconizado por Laurence Bardin (2016) e 
também análise documental do Projeto Pedagógico do referido Curso, aos quais foi 
associada a fundamentação teórica de autores como Anastasiou (2005), Berbel 
(2014), Batista (2015), Ribeiro (2010), entre outros, que embasaram o estudo. Os 
resultados coletados a partir da percepção dos estudantes apontaram que mais da 
metade dos estudantes não tinha conhecimento do método ativo PBL, conhecendo- 
o somente após a sua inserção no curso, e que, para estes, estudar com este tipo 
de método foi desafiador e de difícil adaptação, sendo que para 80% dos estudantes 
a Instituição não tem estrutura física para a prática do método PBL. E estes ainda 
têm dificuldade no processo ensino aprendizagem, causada por diversos fatores 
como falta de direcionamento nos seus estudos, dificuldade em escolher referências 
bibliográficas. Também para eles, os professores do curso são esforçados e 
comprometidos, mas ainda falta preparo destes para atuar neste método. Destaca-
se que mais de 50% dos estudantes tem uma percepção boa com sua futura 
formação. Conclui-se que o método ativo, PBL, tem um papel de inovação e 
motivação à construção do conhecimento de uma forma mais autônoma, pelo 
estudante, pois este se torna o protagonista de sua aprendizagem. 

 
 

Palavras-chave: Métodos ativos; Aprendizagem Baseada em Problemas; Educação 
Médica. 
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ABSTRACT 

 

For teachers it has always been a great challenge to teach, and how to teach has 
been the focus of discussions and studies today. We know that for each human 
being the learning process is unique and different, because each one learns what is 
most relevant and meaningful for him and, people do not learn the same way, at the 
same pace and at the same time. Faced with this scenario, higher education 
institutions have sought methodological alternatives that contemplate practices that 
lead to effective student learning. In this educational context, Problem Based 
Learning (PBL) was adopted by the Universidade Estadual do Mato Grosso - 
UNEMAT since its creation and is still in the process of legitimation. In this sense the 
problem of our research was determined as follows: What are the perceptions of 
UNEMAT medical students about the PBL method inserted in the structure of the 
course? Thus, the present study aimed to study the perception of the students of the 
Medical School of UNEMAT, in relation to the PBL method, taking as reference their 
pedagogical proposal and their adequacy the National Curricular Guidelines for 
Medical Graduation Courses. In this sense, the research was carried out from a 
qualitative approach, through multiple sampling: homogenization sampling and the 
quantity of the sample was defined to guarantee the representativeness to which the 
interview was applied until reaching the defined number of 85 students having as a 
universe, the students of the 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th and 7th semesters of Medicine, 
where the interpretation was based on Laurence Bardin's (2016) content analysis, as 
well as documentary analysis of the Pedagogical Project (2005), Berbel (2014), 
Batista (2015), Ribeiro (2010), among others, which was the basis for this study. The 
results collected from the students' perception indicated that more than half of the 
students were not aware of the active PBL method, knowing it only after its insertion 
in the course, and that for these students to study with this type of method was 
challenging and difficult adaptation for 80% of students, the Institution does not have 
physical structure to practice the PBL method. And these still have difficulty in the 
learning teaching process caused by several factors such as lack of direction in their 
studies, difficulty in choosing bibliographic references. Also for them the teachers of 
the course are hardworking and committed, but still they are not prepared to act in 
this method. It is noteworthy that more than 50% of the students have a good 
perception with their future formation. It is concluded that the active method, PBL has 
a role of innovation and motivation to the construction of knowledge in a more 
autonomous way by the student, because this becomes the protagonist of his 
learning. 

 
Key words: Active methods; Problem-Based Learning; Medical Education. 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente, na sociedade brasileira, novas exigências estão postas às 

Instituições Educacionais. Então, pensar a educação médica em tempos modernos 

significa ter a coragem de compreender o ensino a partir de inovações curriculares e 

pedagógicas, fundamentadas em contextos socioculturais e institucionais concretos, 

na interdisciplinaridade e, principalmente, na formação de sujeitos autônomos, 

críticos e criativos, comprometidos com esta sociedade. 

Diante desse cenário, as Instituições de Ensino Superior (IES) têm buscado 

alternativas metodológicas que contemplem práticas que levem a aprendizagem 

efetiva dos estudantes. 

Além do mais, para os docentes, sempre foi um grande desafio o ato de 

ensinar, trazendo grandes preocupações. Como ensinar tem sido foco de discussões 

e estudos nos dias de hoje, assim surgem questões como: Quais os melhores 

métodos de ensino e aprendizagem? Como fazer para que os conteúdos sejam 

interessantes para os estudantes? Como conseguir ensinar a mesma coisa para 

pessoas diferentes, despertando o interesse de elas em aprenderem? São 

perguntas que merecem ser respondidas, pois se sabe que, para cada ser humano, 

o processo de aprendizagem é único e diferente, sendo que cada um aprende o que 

é mais relevante e que tenha sentido para ele, e pessoas não aprendem da mesma 

forma, no mesmo ritmo e ao mesmo tempo.  

Nesse sentido, o problema da pesquisa foi determinado da seguinte maneira: 

Quais as percepções dos estudantes de medicina da UNEMAT sobre o método PBL, 

inserido na estrutura curricular do curso?  

Diferentemente de alguns autores que usam a expressão “metodologias 

ativas”, preferiu-se o conceito “métodos ativos”, pois metodologia é a disciplina 

cientifica ou a ciência que tem por objeto de estudo os métodos e suas técnicas, 

produzindo-os ou validando-os. 

Thiollent (2007) conceitua metodologia como a disciplina que se relaciona 

com a epistemologia ou a filosofia da ciência, tendo como objetivo analisar as 
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características dos vários métodos disponíveis, avaliando suas capacidades, 

potencialidades, limitações ou distorções e criticando os pressupostos ou as 

implicações de sua utilização. Ainda segundo o autor, a nível mais aplicado, a 

metodologia lida com avaliação de técnicas de pesquisa e com a geração ou a 

experimentação de novos métodos, que levam a resolver diversas categorias de 

problemas teóricos e práticas de investigação.    

Os métodos ativos têm um papel de inovação e motivação à construção do 

conhecimento de uma forma mais autônoma pelo estudante, pois este se torna o 

protagonista de sua aprendizagem. Ademais, na realidade atual, nas instituições de 

ensino superior, existe uma maior preocupação em desenvolver habilidades nos 

estudantes, a fim de que eles possam colocar em prática no mundo do trabalho todo 

conhecimento adquirido na graduação. 

Desta forma, se destaca a importância das escolhas por métodos ativos na 

educação médica, em que o estudante tem a oportunidade de emergir como sujeito 

ativo da aprendizagem, desenvolvendo sua autonomia e criticidade, ao mesmo 

tempo em que permite a este ser o protagonista da sua formação, se reconhecendo 

como agente de garantias de direitos e deveres e de transformação social. 

Importante frisar que as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Medicina de 2014 (DCNs), que estabelecem os princípios, os fundamentos e as 

finalidades da formação em Medicina, indicam que as práticas no ensino deste curso 

devem contemplar metodologias ativas de ensino, estimulando a participação do 

estudante na construção do seu conhecimento, bem como concebendo–o como 

sujeito da sua aprendizagem, apoiado no docente como facilitador e mediador desse 

processo. 

Diante desse contexto educacional, a aprendizagem baseada em problemas – 

PBL, sigla derivada de termo inglês Problem Based Learning - foi adotada pelo 

Curso de Medicina da UNEMAT desde a sua criação, e encontra-se ainda em 

processo de legitimação.  

Assim, o presente trabalho objetivou estudar a percepção dos estudantes do 

Curso de Medicina da Universidade Estadual do Mato Grosso – UNEMAT, em 
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relação ao método PBL, tomando como referência sua proposta pedagógica e a sua 

adequação às Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em 

Medicina. 

Acredita-se na importância da pesquisa realizada, por ser o PBL um método 

ativo e inovador no cenário educacional brasileiro, contribuindo para que a instituição 

mato-grossense em questão se firme neste método e, assim, conquiste mais 

legitimidade e efetividade social e base prática para a formação de seus 

acadêmicos. A busca por inovações curriculares deve ser uma constante nas IES, 

cuja aprendizagem deve ser centrada no aprender a aprender, e em práticas 

interdisciplinares. 

 A pesquisa está organizada em três capítulos, sendo o primeiro intitulado 

“Caracterizando o Problem Based Leaning – PBL”. Trata da fundamentação teórica 

embasada, sobretudo, nos estudos de Anastasiou (2014), Berbel (2014), Ribeiro 

(2010), Veiga (2015), Behrens (2006), Balzan (1999), Freire (1996), Martins e Espejo 

(2015), Mamede (2001), entre outros.  

O capítulo dois apresenta os caminhos da pesquisa, através da descrição da 

metodologia, para que os objetivos sejam atingidos, especificando as etapas de sua 

realização. Por fim, no capítulo três, os dados coletados da pesquisa são 

apresentados e discutidos, segundo a Análise de Conteúdo (AC) de Bardin (2016).  
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1 CARACTERIZANDO O PROBLEM  BASED  LEARNING -  PBL 

Neste capítulo serão trazidas as contribuições de vários pesquisadores sobre 

a aprendizagem baseada em problemas, através da discussão dos aspectos 

conceituais do PBL, enfocando sua contribuição para a aprendizagem do estudante 

e importância no ensino superior. Será dada ênfase à aprendizagem baseada em 

problemas, bem como a sua relação com os métodos de ensino e as teorias que 

sustentam esse tipo de aprendizagem. Destacam-se as características do ensino 

tradicional e método ativo. Apresentam-se os fundamentos cognitivos e 

características do PBL, além de sua aplicação no ensino de medicina. 

Por se tratar de um método ativo de ensino, e para uma melhor compreensão 

de processos de aprendizagem, é necessário definir o que vem a ser método. Na 

opinião de Bordenave e Pereira (1977, p. 84), “método é um conjunto organizado de 

técnicas e procedimentos“. 

Rangel (2005) pontua que a origem da palavra método fundamenta-se pela 

existência de um caminho, de um meio, para se atingir um ou diversos objetivos, e a 

palavra técnica tem sua origem legitimada no como fazer o trabalho, como produzir o 

processo de construção deste, seus procedimentos, seu encaminhamento. Assim, 

para a autora, “o método é o caminho, e a técnica é ‘como’ fazer, como percorrer 

este caminho” (RANGEL, 2005, p.9). 

De acordo com Anastasiou (2014), a metodologia refere-se ao método, a 

direção procurada para se chegar a determinado objetivo ou fim. Pontua a autora 

que o método dá uma explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata das ações 

desenvolvidas, no caminho buscado. 

É certo que a metodologia seria o encaminhamento de processos de ensino 

para que ocorra a aprendizagem, tendo um sentido amplo e alcance abrangente de 

estruturação do conhecimento. Já as técnicas têm sentido e alcance mais 

específicos na estruturação do conhecimento (RANGEL, 2005). 

Para Libâneo (1994), metodologia seriam ações de ordenação de atividades 

pedagógicas pelo docente, com o objetivo de construção de conhecimento pelos 
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estudantes, sendo que as escolhas destas ações, por parte do docente, são 

determinantes fundamentais do processo educativo. 

Autores como Veiga (2002), Berbel (2014) e Moran (2018) definem 

metodologia a partir de uma fundamentação teórica crítica, orientada pela relação 

teoria e prática, impregnada de intenções com abordagens técnicas concretas, 

específicas e diferenciadas. Entendem-na como um conjunto de métodos, técnicas, 

procedimentos ou atividades intencionalmente selecionadas e organizadas, para a 

realização do propósito maior que é preparar o estudante para tomar consciência de 

seu mundo e para atuar de forma intencional neste, buscando transformá-lo sempre 

para melhor. A unidade teoria e prática passa, então, pela interpendência sujeito-

objeto, constituindo no lado ativo dessa relação. 

Nesta definição dos autores, vislumbra-se a ideia de uma educação voltada 

para a cidadania, em que a preocupação maior do docente na escolha do método a 

ser seguido tem como foco o estudante, como centro do processo ensino 

aprendizagem. 

Constata-se assim que as definições teóricas apresentadas, a respeito do que 

seria método, têm em comum o protagonismo do estudante no processo 

educacional. 

Também não se pode perder de vista que, em seus estudos, Carvalho e 

Ching (2016) dizem que muitas novas metodologias de ensino aprendizagem têm 

sido experimentadas nas Universidades, algumas em salas de aulas e outras em 

laboratórios especialmente preparados para isto. 

Assim, pensar os processos de aprendizagens e de ensino na saúde implica 

reconhecer as várias ressalvas sociais, econômicas, politicas e educacionais que 

presidem as práticas educativas e pedagógicas, buscando ultrapassar uma cultura 

de transmissão de informações e apoiar uma cultura acadêmica que situa a 

aprendizagem como prática histórica e compartilhada pelos sujeitos, constituindo em 

uma práxis no sentido adotado por Vásquez, ou seja, construída na relação dialética 

teoria e prática, na quais são partilhados significados e propostas para intervenção 

na realidade (BATISTA; VILELA; BATISTA, 2015). 
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O ensino tradicional da medicina, desenvolvido por meio de disciplinas 

ministradas por especialistas e baseado em aulas tradicionais, exclusivamente 

expositivas orais, caracterizando o ensino centrado no professor, não atende mais a 

realidade social contemporânea. Neste tipo de ensino, a aula é vista como o espaço 

em que o professor fala, explica o conteúdo, ficando para a responsabilidade do 

estudante anotá-lo para depois memorizá-lo (ANASTASIOU; ALVES, 2005).  “O 

ensino, em todas as suas formas, nessa abordagem, será centrado no professor. 

Esse tipo de ensino volta-se para que é externo ao aluno: o programa, as disciplinas, 

o professor” (MIZUKAMI, 1986, p.08). 

Segundo as autoras Anastasiou e Alves (2005), mesmo numa situação que 

tradicionalmente seja considerada uma boa aula, desconsidera-se os elementos 

históricos e contextuais ao explicar os conteúdos das disciplinas com suas 

definições e sínteses. Isto ocorre pois, ao tomar suas sínteses temporárias como 

definitivas, acaba desconectando-as de afirmações técnicas das pesquisas 

científicas que as originaram. 

Assim, a prática pedagógica retrógrada, baseada no método que envolve o 

escute, leia, decore, memorize e repita, não atende mais à realidade deste novo 

milênio. Esta deve ser mudada em prol de uma prática que inclua metodologias que 

levem ao desenvolvimento do espírito crítico e reflexivo necessário à sociedade.  

Na visão das autoras Anastasiou e Alves (2005), no quadro atual de 

imprevisibilidade, mudanças e incertezas, em que os estudantes, a cada ano, 

chegam à Universidade trazendo novas e diferenciadas experiências em suas 

histórias de vida, não se pode mais utilizar os antigos métodos oriundos do 

descobrimento do Brasil. 

Meirieu (1998) ressalta que esta concepção tradicional ignora a realidade dos 

processos mentais, desconhecendo principalmente que uma simples identificação 

perceptiva não existe, ou seja, que uma informação só é distinguida se já estiver, de 

certa forma, assimilada em um projeto de utilização, incorporada na dinâmica do 

sujeito. É este processo de interação entre a identificação e a aplicação um 

motivador de significação, isto é, de compreensão. Extrai-se do pensamento do 

autor que somente ocorrerá aprendizagem efetiva quando a situação de 
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aprendizagem for geradora de sentido para o sujeito.  

Na opinião de Kuenzer (2002), a abordagem de ensino conteudista passa a 

ser questionada, e em seu lugar passa se a defender o desenvolvimento de 

competências, ou seja, a formação profissional exigida hoje é aquela que passa a 

exigir capacidade para lidar com a incerteza, com a novidade e tomar decisões 

rápidas em situações inesperadas. 

Nas últimas décadas do século passado, o movimento paradigmático 

fomentado pela física quântica para a ciência propôs o rompimento da tradição 

mecanicista de conviver no universo (BEHRENS, 2006). Assim sendo, a educação 

tem buscado novos caminhos de reconstrução, especialmente no que tange à 

prática pedagógica, embasada no paradigma emergente ou da complexidade, 

discutido por Moraes (1997), Morin (2000) e Capra (2002). 

Já é um consenso que, se a educação nas Instituições de ensino superior 

continuar utilizando as abordagens tradicionais, levará os estudantes à falta de 

motivação e, consequentemente, à diminuição em seu rendimento intelectual 

(XAVIER, 2011). 

Diante das contribuições acima, e fazendo uma reflexão da vivência 

educacional, sobre a prática cotidiana e os problemas que normalmente se enfrenta 

no ensino superior, depara-se com a constatação de que o modelo educativo 

tradicional e sua metodologia têm sido insuficientes para enfrentar as realidades 

atuais.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina, 

Resolução Nº 3 de 20 de junho 2014, propõem romper com o modelo antigo e rígido 

de ensino, baseado em currículo fragmentado em disciplinas que não se conectam, 

centrado exclusivamente no professor.  

Diante disso, Balzan (1999) questiona este modelo pedagógico, ao dizer que 

não se deve limitar a transmitir conhecimentos aos estudantes, pois estes dispõem, 

além da imprensa escrita inventada há mais de 500 anos, também de outros meios 

tecnológicos e de grande acessibilidade, para obter informações. O autor argumenta 

que se deve dar prioridade a debates de temáticas levantadas junto aos alunos, em 
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resolução de problemas extraídos da própria realidade cultural.   

Ribeiro (2010) destaca que já é um consenso que a metodologia tradicional, 

fundamentada na transmissão e recepção de conhecimentos fixos e acabados, 

utilizada nas escolas e universidades, não atende mais à realidade atual. Este tipo 

de metodologia não dá mais conta de promover a aprendizagem significativa de 

conhecimentos conceituais e, muito menos, consegue encorajar o desenvolvimento 

dos conhecimentos procedimentais e atitudinais, valorizados na vida profissional e 

social.  

Chizzotti (2002, p. 106) afirma “o ensino, pois, não pode restringir-se à mera 

transmissão de conhecimentos já acumulados, e o aprendizado não pode reduzir-se 

à acumulação das informações”. 

Nesse sentido, corrobora-se com Freire (1996), que diz que a educação 

problematizadora, fundamentada na relação dialógica entre educador e educando, 

que possibilita a ambos aprenderem juntos, deve ser praticável. 

O PBL é um método diferente do utilizado no ensino tradicional, baseado na 

transmissão de conhecimentos disciplinares, pois representa uma perspectiva do 

ensino-aprendizagem, com base na abordagem cognitivista/construtivismo, na (re) 

construção dos conhecimentos, cujo processo é centrado no estudante. De acordo 

com Mizukami (1986), uma abordagem cognitivista significa, entre outros aspectos, 

estudar cientificamente a aprendizagem, como sendo mais que um produto do 

ambiente, das pessoas ou de fatores que são externos aos estudantes. 

Para Dias (2017), o PBL é um acrônimo de origem inglesa do termo Problem 

Basead Learning, ou seja, aprendizagem baseada em problemas, sendo uma 

concepção curricular metodológica problematizadora, que tem seus fundamentos 

teóricos baseados no Construtivismo, opondo-se ao método tradicional do ensino 

baseado na transmissão de conteúdos. 

Ainda a autora sobre o construtivismo esclarece que ele se apoia em três 

proposições, sendo elas: o entendimento está na interação do sujeito com o meio 

ambiente, em outras palavras, não se pode falar do que é aprendido, de maneira 

separada de como é aprendido; a segunda proposição é o conflito cognitivo que é o 
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estímulo à aprendizagem; e, por último, é o conhecimento que envolve uma 

negociação, bem como a capacidade do sujeito de entender sobre os fatos (DIAS, 

2017). 

Estudos comprovam que a aprendizagem ativa aumenta a flexibilidade 

cognitiva, que é a capacidade de intercalar e realizar diferentes tarefas, operações 

mentais ou objetivos e de adaptar–se nas situações inesperadas, superando 

modelos mentais rígidos e automatismos pouco eficientes (MORAN, 2018). 

Também Schimdt (2001) contribui ao destacar que um pilar central da 

psicologia cognitivista é que o conhecimento não pode ser transferido, pois, na 

verdade, o estudante tem que ativamente dominá-lo, haja vista que este deve 

possuir estruturas cognitivas disponíveis e que precisam ser engajadas na tarefa de 

compreender as novas informações que lhe são apresentadas. De acordo com essa 

perspectiva, a porção de conhecimento prévio que o estudante tem vai determinar 

em que grau alguma coisa nova pode ser apreendida. Assim, aquele que não possui 

conhecimento prévio relevante terá maior dificuldade de compreender e relembrar 

novas informações do que os que têm conhecimento prévio adequado. 

Desta forma, deve-se preocupar com que haja a apropriação do 

conhecimento pelo estudante, para além do simples repasse de informação, 

superando o aprender, que tem se resumido em processo de memorização, na 

direção do apreender, segurar, apropriar, agarrar, prender, pegar, assimilar 

mentalmente, entender e compreender (ANASTASIOU; ALVES, 2005). 

Outro destaque, dentro desta visão, é que o estudante que sinta a 

necessidade de aprender estará mais preparado para utilizar um tempo maior no 

aprendizado, do que alguém que se sinta menos motivado (SCHIMDT, 2001).  

O método baseado em problema tem o foco na problematização, tendo como 

ponto de partida o questionamento, ao mesmo tempo em que propicia uma visão 

pluralista, vinculando articulações diferenciadas com o objetivo de se produzir 

conhecimento (BEHRENS, 2006). Além do mais, esse método oportuniza o 

desenvolvimento de práticas educativas, que envolvam, além de participações 

individuais, discussões coletivas, críticas e reflexivas. 
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Massetto (2002), ao discutir sobre como deve ser as atividades pedagógicas 

no cotidiano da sala de aula universitária, utiliza as seguintes argumentações para 

defender um ensino de graduação de qualidade: os estudantes devem aprender a 

reconstruir o conhecimento, a descobrir um significado pessoal e próprio para o que 

estão aprendendo, a relacionar novas informações com o conhecimento que já 

possuem com as novas exigências de sua profissão, enfim, com as necessidades 

atuais da sociedade onde vão trabalhar.       

Nesse sentido, o aprender a aprender, construir sentidos, aprender com 

autonomia, aprender interprofissionalmente, são expressões que devem ser 

retratadas na participação crítica do estudante, apropriadas nos olhares e fazeres 

dos profissionais de saúde, no interesse da percepção do usuário, na diversidade de 

movimentos docentes de construir situações de aprendizagens dialógicas (BATISTA; 

VILELA; BATISTA, 2015). 

 Nas primeiras décadas do século XX, iniciam na Europa propostas 

pedagógicas de um movimento renovador, conhecido como Escola Nova, que 

apesar de não fazer parte da tendência progressista e sim liberal. Esse movimento 

foi um marco no que se refere à utilização de métodos ativos na educação, pois 

tinha como fundamento a efetivação do processo educativo na satisfação do 

estudante em aprender o conteúdo de maneira ativa, desenvolvendo funções morais 

e intelectuais, deixando de lado um modelo vigente na época de memorização 

(DIAS, 2017). 

Segundo Veiga (2015), a aprendizagem baseada em problemas (PBL) tem 

sua origem na teoria do conhecimento do filósofo americano John Dewey, que se 

estabelece por meio do movimento da Escola Nova, que, no Brasil, ocorreu no 

período de 1930 a 1960, aproximadamente. Em Dewey, encontram-se os 

fundamentos conceituais mais amplos e primeiros, da proposta pedagógica da 

aprendizagem baseada em problemas, suas raízes filosóficas, em uma variedade de 

textos que promoveram a suspensão com todo um sistema arcaico de crenças e 

práticas em educação e a formulação de uma visão decisiva e inovadora do 

processo de aprendizagem (PENAFORTE, 2001). 

Na visão de Dewey, as práticas nas escolas devem levar à iniciativa e à 
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independência dos estudantes, haja vista que isto faz com que estes desenvolvam 

sua autonomia, que são características de uma sociedade realmente democrática, 

totalmente diferente do ensino tradicional que preconiza a dependência. Dewey 

descreve a educação como a formação de hábitos de pensar, que transcendem a 

acumulação e retenção de informações (MARTINS; ESPEJO, 2015). 

De acordo com Behrens (2006, p. 164), “por volta de 1930, o movimento 

escolanovista instigou os educadores a apostarem em novas metodologias de 

ensino e aprendizagem”. A Escola Nova transfere a responsabilidade dos objetivos e 

conteúdos para os métodos e da quantidade para a qualidade. 

A ideia de problematização defendida por Dewey continua válida ainda hoje, 

tendo sido desenvolvida e reinventada. Só que atualmente aparece reformulada por 

outros autores, que preconizam a construção de métodos que buscam a 

aprendizagem significativa, baseada em problemas. 

Ainda segundo Ribeiro (2010, p. 16), “a utilização de problemas como ponto 

de partida para a aprendizagem também poderia ser atribuída a Dewey, que 

ressaltava a importância do aprender em resposta a – e em interação com – eventos 

da vida real”. 

Pode-se dizer que a estrutura cognitivista do sujeito está permanentemente 

se reestruturando, alterando relações e incorporando outras possibilidades de ação, 

produzindo interação entre as novas informações e as já existentes, na quais ambas 

se modificam. Assim, para que as novas informações passem a ser incorporadas de 

maneira significativa, é necessário que o sujeito que aprende possa mobilizar seus 

conhecimentos prévios, apropriando-se de novos conceitos, a fim de que novas 

aprendizagens possam ser elaboradas (AUSUBEL, 2003). 

Moreira (1988) caracteriza aprendizagem significativa como um aprender 

significativamente, ou seja, aprender implica em atribuir um significado pessoal na 

relação com o conhecimento preexistente. Ainda segundo o autor, para que ocorra a 

aprendizagem, deve-se considerar este estudante como sujeito capaz de relacionar 

novas informações a algum aspecto importante já existente em sua estrutura 

cognitiva, acontecendo, assim, a integração entre o conhecimento já existente e as 
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novas informações. Para o autor, se o aprender não tiver significado para sujeito, 

essa aprendizagem é mecânica. 

Bruner foi um psicólogo americano que propôs, através de seus estudos, que 

o modelo de aprendizagem por descoberta (APD) seria o mais viável a ser utilizado 

nas escolas, haja vista que ele contemplava discussão em grupos, objetivando 

desenvolver, em seus estudantes, habilidades de raciocínio. Motiva-se, assim, os 

alunos a aprender mediante análise e estudo de situações da realidade, facilitando, 

desta forma, a retenção da informação (PENAFORTE,2001). 

A respeito da proposta do modelo de Bruner, Dias (2017) esclarece que o 

estudante, ao ser desafiado por um problema, procurará a sua descoberta pela 

busca de informações, confrontando-as, e buscando novas informações, 

consolidando assim a aprendizagem. 

Valente (2018) ainda alega que, após mais de cem anos, os processos de 

ensino aprendizagem estão cada vez mais tendendo para o uso de métodos ativos, 

em vista, hoje, da grande quantidade de informações disponíveis nos meios digitais 

e facilidades que as tecnologias oferecem na implantação de pedagogias 

alternativas. 

Não se pode deixar de destacar que essa ação de aprender com significado, 

por parte do estudante, não é uma atividade individual, pois o professor constitui-se 

em um importante mediador na construção de conhecimentos por parte dos alunos, 

ao selecionar, organizar procedimentos e materiais pedagógicos, no intuito de 

propiciar uma aprendizagem significativa.  

A respeito, disso Enemark e Kjaersdam (2016, p. 34) contribuem ao ressaltar 

que “tirar o foco do ensino e colocá-lo na aprendizagem modifica o papel docente, 

que passa de transmissor de conhecimentos a facilitador do processo de 

aprendizagem”. 

 O PBL tem sido reconhecido mundialmente como uma abordagem 

instrucional capaz de promover a aquisição de conhecimentos pelos alunos, ao 

mesmo tempo em que os ajuda a desenvolver habilidades e atitudes profissionais 

desejáveis (RIBEIRO; MIZUKAMI, 2005). Esse método compreende o ensino a partir 
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de uma visão complexa, proporcionando aos estudantes a oportunidade de vivenciar 

uma diversidade de opiniões, transformando as atividades metodológicas em 

situações ricas e significativas para a construção de conhecimentos e aprendizagem 

para a vida. 

Apesar de ter sido usado por outras áreas do conhecimento, o PBL ou ABP 

(aprendizagem baseada em problemas), a partir da experiência pioneira da 

McMaster, tem integrado a base da estrutura curricular de várias escolas de 

Ciências da Saúde, de forma plena ou, inicialmente, como um currículo paralelo, ou 

coadjuvante da grade curricular. 

Para Ribeiro (2010), a aprendizagem baseada em problemas (ABP) ou 

Problem Based Learning (PBL), como é conhecida mundialmente, na verdade é um 

método de ensino-aprendizagem que tem como particularidade a utilização de 

problemas da vida real, para ativar o desenvolvimento do pensamento crítico e das 

habilidades de solução de problemas e a aquisição de conceitos fundamentais da 

área de conhecimento em questão.  

É um método participativo de ensino-aprendizagem, no qual os estudantes 

trabalham com os problemas em pequenos grupos, sob a supervisão de um tutor, 

visando formar o estudante para o que acontece na prática médica (VEIGA, 2015). 

Esse método contempla uma variedade de atividades acadêmicas como: palestras, 

grupos tutoriais, prática profissional, aulas de laboratório, sessão de simulação. 

O PBL é uma proposta pedagógica, em que o ensino é totalmente centrado 

no estudante e baseado na solução de problemas. Os currículos dos cursos de 

Medicina, que utilizam o PBL, geralmente são divididos em módulos ou unidades 

temáticas, que são compostos de várias sessões e integram diversas disciplinas e o 

conhecimento básico e clínico (RODRIGUES et al, 2014). 

Anastasiou e Alves (2005) alegam que todas as ações integrativas auxiliam o 

estudante a construir um quadro teórico prático global, que seja mais significativo e 

mais próximo dos desafios existentes na realidade profissional, e dinâmica e una, na 

qual atuará depois de concluída sua graduação. 

Na visão de Enemark e Kjaersdam (2016), a aprendizagem baseada em 
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problemas favorece soluções interdisciplinares ao trabalhar com problemas 

complexos, para os quais ainda não se têm soluções no mundo real, pois os 

estudantes têm que aprender a relacionar conhecimentos de diferentes áreas. Isso 

porque os problemas da vida real não apresentam divisão em matérias e disciplinas, 

sendo que estes problemas do mundo real levam professores e estudantes a 

descobrir novos conhecimentos. 

Dessa maneira, pode-se assumir que os métodos ativos de ensino 

aprendizagem são estratégias que favorecem a formação de um estudante ativo na 

construção de seu conhecimento e, consequentemente, um profissional 

comprometido com a sua prática e capacitado para atender às demandas de saúde 

(GOMES et al, 2012). 

No dizer de Anastasiou (2014, p. 25), “Um pressuposto na metodologia ativa é 

que o conhecimento supera a simples informação, possibilitando que seu 

processamento seja significativo e inteligente” Diante disso, pode-se dizer que, 

quando confrontados com um problema, os estudantes ativam o conhecimento 

prévio importante para a tarefa que tem nas mãos. 

A aprendizagem baseada em problemas caracteriza-se por um ensino 

integrativo. Sua organização curricular privilegia um trabalho interdisciplinar, 

modular, uma vez que o ensino é centrado no estudante e baseado na solução de 

problemas reais ou simulados. Além disso, o esforço colaborativo em ajudar o outro 

a esclarecer questões é um componente central deste tipo de método. 

Uma característica da organização do PBL é a estruturação do currículo em 

unidades ou blocos, cada um deles tendo um único tema específico como alicerce, 

evidenciado através de uma série de problemas inter-relacionados (SCHMIDT,1990 

apud MAMEDE, 2001).  Sendo que cada uma destas unidades é abordada por vez, 

tem um caráter interdisciplinar. Na verdade, essa característica interdisciplinar é 

imprescindível para possibilitar que os conhecimentos, no que se referem a um tema 

ou problema, que deverão ser utilizados de uma maneira integrada na sua prática 

profissional posterior, sejam abordados durante seu processo educacional. 

Porém, essa organização curricular contemplada na aprendizagem baseada 
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em problemas ainda encontra uma certa dificuldade em estar presente nas 

instituições de ensino superior, haja vista a visão cartesiana. O modelo racionalista 

está de tal forma entranhado nos docentes, dificultando as ações integrativas que 

possam ocorre (ANASTASIOU; ALVES, 2005).  

Apesar de muitas instituições manterem seus modelos curriculares ainda 

organizados em grades, muitas experiências de interdisciplinaridade já vêm 

ocorrendo, e no caso da aprendizagem baseada em problemas já é uma realidade 

há algumas décadas. 

De acordo com Behrens (2006), a aprendizagem baseada em problemas não 

é uma proposta nova, pois, já na antiguidade os gregos utilizavam essa estratégia.  

Destaca-se Sócrates (469-399 a.C), que propôs a maiêutica1, lançando mão da 

educação problematizadora, que tinha como objetivo fazer nascerem as ideias a 

partir do problema, da proposta do diálogo com o interlocutor e da prática de 

perguntas questionadoras, em busca de possíveis respostas que levassem à 

aprendizagem. Também a relação dialógica entre estudantes e professor e a 

problematização caracterizam a educação problematizadora, proposta por Paulo 

Freire, na década de 1960. 

O PBL já está sendo vivenciado por instituições internacionais desde 1969, 

quando foi adotada na Faculdade de Medicina da Universidade de McMaster, em 

Hamilton, Província de Ontário no Canadá, inspirada no método de casos da escola 

de Direito da Universidade de Harvard, na década de 1920, e no modelo 

desenvolvido na Universidade Case Western Reserve (EUA), para o ensino de 

medicina, em 1950 (RIBEIRO, 2010). 

Para Penaforte (2001), as propostas educacionais da Universidade de 

McMaster e da Universidade de Harvard não eram idênticas, já que em Harvard a 

discussão dos casos ocorria principalmente nos finais do curso, momento em que os 

                                            

1
 A maiêutica socrática tem como significado “dar à luz”, “parir” o conhecimento (em grego, μαιευτικη 

— maieutike — significa “arte de partejar”)[1]. É um método ou técnica que pressupõe que a verdade 

está latente em todo ser humano, podendo aflorar aos poucos, na medida em que se responde a uma 

série de perguntas simples, quase ingênuas, porém perspicazes 
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estudantes já haviam apreendido grande parte do conteúdo curricular. A finalidade 

era prover um ambiente educacional em que os estudantes tivessem oportunidade 

de aplicar conhecimentos previamente adquiridos. No entanto, em MacMaster todo o 

conhecimento necessário para a solução do problema era adquirido depois que os 

estudantes começavam a trabalhar com a situação problemática, ou seja, a 

confrontação com o problema estimulava o processo de aprendizagem. 

Em Schmidt (2001, p.86) encontra-se a seguinte explicação: “Lembre-se de 

que o problema é apresentado primeiro no PBL. Não se supõe que os estudantes se 

preparem antes de defrontar-se com o problema na sessão de grupo tutorial” Pontua 

o autor que o que geralmente os estudantes fazem é construir uma teoria que 

explique os fenômenos ou eventos descritos, baseados em seus conhecimentos 

prévios, no raciocínio lógico e no bom senso. 

Também a respeito da criação do PBL, Martins e Espejo (2015) esclarecem 

que em 1966, no Canadá, um grupo de 20 docentes de diversas partes do mundo, 

liderados por John Evans, desenvolveu, na MacMaster University, um programa de 

aprendizagem denominado Problem Basead Leanirng, que passou a ser propagado 

pelo mundo em diversas universidades, principalmente pelos Cursos de Medicina. 

Continuam as autoras: “Evans foi impulsionado pela missão de ‘formar pessoas 

inventivas que tomem a inovação como responsabilidade própria’, inspirado pelos 

passos de James Anderson, que foi pioneiro na aprendizagem dirigida e iniciou o 

uso de problemas [...]” (MARTINS; ESPEJO, 2015, p. 46). 

Dias (2017) elucida que este comitê foi criado com o objetivo de permitir que 

seus estudantes de medicina tivessem habilidades para resolver problema, 

conhecer, avaliar, juntar, interpretar e aplicar uma grade de informações que 

trouxessem respostas mais rápidas aos pacientes. 

A Universidade de Maastricht, na Holanda, é conhecida mundialmente pela 

utilização da aprendizagem baseada em problemas, desde a sua criação, em 1976, 

tendo 41 anos de tradição e experiência neste tipo de metodologia. “A base do 

ensino da Universidade de Maastricht é a aprendizagem ativa e significativa” 

(DEELMAN; HOEBERIGS,2016, p.81). No Brasil, a aprendizagem baseada em 

problemas foi implantada pioneiramente pela Faculdade de Medicina de Marília 
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(FANEMA), em 1997 e atualmente é destaque das Faculdades de Medicina da USP 

e UEL.  

Também a Universidade de Linköping, na Suíça, iniciou a mudança em 1986, 

quando o PBL foi introduzido como pilar fundamental do curso na Faculdade de 

Ciência e Saúde, buscando dar uma nova abordagem para o Curso. Esta 

Universidade, em parceria com a Prefeitura, teve a oportunidade de realizar diversas 

visitas a diversas Universidade que já adotavam este método, entre elas a 

MacMaster, no Canadá, pioneira deste método (MARTINS; ESPEJO, 2015). 

Ainda na Dinamarca, a University Aalborg, há mais de 30 anos, utiliza este 

método no Ensino de Engenharia, em parceria com a United Nations Education, 

Scientific and Cultural Organization (UNESCO). 

Destaca-se que, implantado nos anos setenta, o PBL inicialmente apoia-se 

num método com uma ampla visão tecnicista instrucional, haja vista esta era uma 

caraterística da abordagem pedagógica da época. Entretanto, no pensamento de 

Behrens (2006), o que difere o PBL de outros procedimentos pedagógicos dessa 

década foi a tendência de humanizar a formação médica, tendo uma preocupação 

ética nas relações entre médico e paciente. 

No Brasil, o PBL foi implantado inicialmente na Escola de Saúde Pública do 

Ceará, em 1993; na Faculdade de Medicina de Marilia (FAMEMA), em 1997, e no 

Curso Ciências Médicas da Universidade de Londrina (UEL) em 1998 (DIAS, 2017). 

A aprendizagem baseada em problemas, foi criada inicialmente para o Curso 

de Medicina, porém, atualmente tem sido empregada não apenas na área da saúde, 

mas também em outras áreas, como nos cursos de Administração, Direito, 

Enfermagem, Odontologia, Engenharia, Pedagogia e Contabilidade. Tem como foco 

a utilização de situações problemas do dia a dia, a fim de estimular o 

desenvolvimento conceitual, procedimental e atitudinal dos estudantes (RIBEIRO, 

2010). 

Mamede (2001) destaca que o problema é o ponto de partida e o fio condutor 

do processo de aprendizagem no PBL. Segundo a autora, o problema, componente 

essencial do PBL, vai conduzir todo o processo de aprendizagem, que é feito 
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através de um ciclo estruturado de atividades, sendo que inicialmente esse ciclo se 

dá pela apresentação do problema aos alunos, sem que eles tenham tido 

anteriormente acesso a informações necessárias para abordá-lo. Os alunos 

trabalham em torno do problema, ordenados em grupos tutoriais. 

No PBL os estudantes e professores assumem diferentes papeis: os 

estudantes trabalham em grupos, assumindo funções de relator, líder, secretário, e 

reuniões são organizadas para discutir a situação problema; já os professores 

assumem papeis de tutores. O trabalho colaborativo em pequenos grupos expõe os 

estudantes a diferentes pontos de vista sobre um determinado assunto, fazendo com 

que estes, nos debates, pratiquem habilidades de resolução de problemas ao 

mesmo tempo que evocam os conceitos apreendidos DEELMAN; HOEBERIGS, 

2016). 

Martins e Espejo (2015) destacam que os estudantes, ao trabalharem em 

equipes colaborativas, interagem com os companheiros e com o professor, 

desenvolvendo o ensino autodirigido, a fim de construir novos conhecimentos. O 

PBL segue sete passos visando o conhecimento, o desenvolvimento de habilidades 

e atitudes no estudante, listados no Quadro 1: 

 

Quadro 1 – Os sete passos do PBL 

Passo 1 Leitura e esclarecimento dos termos envolvidos  

Passo 2 Problemas são identificados sem a preocupação de resolvê-los  

Passo 3 Discussão de problemas e formulação de hipóteses  

Passo 4 Resumo das discussões: listando informações e conhecimentos  

Passo 5 Formulação dos objetivos de aprendizagem  

Passo 6 Estudo  individual/autônomo  

Passo 7 Discutir e integrar as informações  

Fonte Elaborada pelo autor (2018) 

 

Dessa forma, o primeiro passo consiste na leitura da situação problema, 

momento de esclarecimento dos termos envolvidos. Os membros dos grupos que 

conheçam os termos ajudam a esclarecer seu significado, sendo que os termos que 

não ficarem claros devem ser incluídos nos objetivos de aprendizagem. O segundo 
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passo é o momento em que os problemas são identificados, sem a preocupação de 

explicar os motivos ou apontar caminhos para resolvê-los. No terceiro passo ocorre 

a discussão do problema e formulação de hipóteses para resolvê-lo, em uma sessão 

tutorial são discutidos os conhecimentos prévios dos grupos sobre a situação 

problema, o relator deve registrar o que é dito, facilitando a participação de todos. 

No quarto passo é a hora de resumir a discussão, relembrando os problemas, 

listando as informações e conhecimentos, os diagnósticos levantados. No quinto 

passo pontos obscuros são identificados, formando conjuntos de assuntos ou temas 

que precisam ser estudados para resolver a situação problema. É a hora de formular 

os objetivos de aprendizagem, com base nos problemas, concentrando no que o 

grupo decidir ser mais relevante para estudar.  

Soares et al (2017) pontua que a metodologia do PBL faz com que o 

estudante se depare com situações motivadoras em seus grupos tutoriais, através 

dos quais, por meios dos problemas indicados pelo tutor, é levado a definir objetivos 

de aprendizado cognitivo sobre os temas do currículo. Ainda segundo os autores, se 

percebe que o método PBL abarca igualmente objetivos de aprendizagem de vários 

domínios, não tão somente do domínio cognitivo, mas também atitudes e 

comportamentos do domínio afetivo, tão necessário ao desenvolvimento de 

competências do estudante. 

O sexto passo é o estudo autônomo dos assuntos levantados no passo 

anterior, é o momento de busca de informações individualmente, no qual se 

recomenda livros, textos, consultas a especialistas e biblioteca, sendo que esta 

busca de informações deve ser feita em mais de uma fonte, a fim de confrontá-las e 

discuti-las em grupo. Nessa fase o estudante investiga os referenciais, ciente de que 

a elaboração da pesquisa tem o objetivo de oportunizar o compartilhamento dos 

conteúdos encontrados com os colegas (BEHRENS,2006). 

Por fim, no sétimo passo, em uma segunda sessão tutorial, os membros do 

grupo trazem informações, discutem e identificam o que pode ser útil para resolver a 

situação problema, assim o objetivo é integrar as informações, mas, não há 

pretensão de esgotar os temas discutidos. Segundo Berbel (1998, p.145-147) é o 

“retorno ao grupo tutorial para discutir novamente o problema à luz dos novos 
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conhecimentos adquiridos na fase de estudo autônomo”. 

Destaca-se que todo esse processo acontece sem a exposição oral prévia 

dos conteúdos pelo professor, totalmente diferente do método tradicional, em que 

primeiramente o professor expõe a teoria, muitas vezes descontextualizada, e 

espera que o aluno faça um vínculo dessa teoria com a realidade. No PBL acontece 

o contrário: a situação problema é apresentada para que o aluno investigue a teoria 

e desenvolva conhecimentos e atitudes com objetivo de resolvê-la. 

Importante saber que, de acordo com Decker e Bouhuijs (2016), para que os 

objetivos de aprendizagem sejam atendidos, o facilitador terá um papel fundamental 

nessa etapa, conduzindo o foco e atenção dos estudantes para aquele problema 

específico, cujo processo de resolução envolva a apreensão dos conteúdos a ser 

adquiridos ou das habilidades e atitudes a ser desenvolvidas pelos estudantes.  

Logo, os problemas têm que ser bem planejados, de forma a desafiar os 

estudantes a desenvolver habilidades de pensar criticamente e resolver problema de 

forma real. Estes problemas devem estimular a curiosidade e a criatividade. “Dada a 

sua importância, vários autores sugerem critérios para a escolha ou concepção de 

problemas” (RIBEIRO, 2010, p. 30).  

De acordo com o autor, um problema ideal deve atender a critérios como 

prevalência, valor integrativo, valor prototípico, alto potencial de impacto e fraca 

estruturação. Significa que este problema deve ser facilmente encontrado na prática 

profissional, abrangendo conceitos de várias disciplinas, também oferecendo um 

bom modelo para estudo, afetando uma grande quantidade de pessoas (RIBEIRO, 

2010). 

No caso específico do Curso de medicina da UNEMAT, instituição 

pesquisada, os problemas são construídos e apresentados no caderno do aluno 

(Anexo 1).  

A respeito da formulação dos problemas, destaca-se que estes, além de 

apresentar situações profissionais reais, devem ter, sobretudo informações 

insuficientes e perguntas não respondidas, como ocorre na vida profissional, pois, 

nesta metodologia do PBL, os estudantes não devem ter todas as informações 
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importantes e muito menos conhecer as ações necessárias para sua solução 

(RIBEIRO, 2010). Portanto, quanto mais fraca a estruturação do problema, maior a 

oportunidade de engajamento dos estudantes na sua solução e, consequentemente, 

na realização de estudo autônomo.  

Os grupos tutoriais são imprescindíveis no método do PBL, pois, é no grupo 

tutorial que o problema é analisado, são definidos os objetivos de aprendizagem e, 

após um trabalho individual de busca de novas informações, os alunos alcançam 

uma explicação ou uma solução para o problema. 

Também deve se levar em conta, quanto a operacionalização do PBL, a 

organização das atividades curriculares propriamente ditas: ”O processo de 

aprendizagem no PBL é estruturado através de um ciclo básico de atividades 

desenvolvidas pelos grupos tutoriais, compostos por 8 a 10 estudantes, com a ajuda 

de um tutor ou facilitador” (MAMEDE, 2001, p. 35). 

Oportuno destacar que o trabalho em grupo colabora na estimulação do 

interesse nos temas relacionados ao problema, ao mesmo tempo que auxilia os 

alunos a coordenarem uma discussão e harmonizar interesses individuais e 

coletivos.  Além disso, há mais comunicação entre os estudantes, estabelecendo 

parcerias entre si (RIBEIRO, 2010). 

Anastasiou e Alves (2005) destacam a respeito da contribuição do trabalho 

em grupo que, ao participar de grupos de estudo, o estudante desenvolve uma série 

de papeis que irão auxiliar na construção de sua autonomia, do seu 

autoconhecimento, do lidar com o diferente, da exposição e da contraposição, do 

divergir, do resumir. Segundo as autoras, isto leva à promoção de habilidades 

necessárias no desempenho do papel profissional, para o qual o estudante se 

prepara na universidade como local de ensaio, de acertos e erros. 

Esta metodologia é baseada em uma aprendizagem ativa, significando que 

aprender é um processo ao longo do qual os conhecimentos são construídos de 

maneira ativa, entendendo a aprendizagem como construção de novos 

conhecimentos sobre a base de conhecimentos atuais, ou seja, aquele que aprende 

tem em sua mente conhecimentos prévios que servem de base para assimilar novos 
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(DEELMAN; HOEBERIGS, 2016). 

Destaca-se que pesquisas em neurociência demonstram que o processo de 

aprendizagem é único e diferente para cada ser humano, e cada pessoa aprende o 

que é mais importante e o que tem sentido para si, gerando conexões cognitivas e 

emocionais (MORAN, 2018). 

Ainda Berbel (2014) defende o PBL, ao discorrer que a opção pelo método 

não requer grandes alterações materiais ou físicas na escola e que as mudanças 

geralmente são mais na programação da disciplina. A autora argumenta a respeito 

deste método dizendo que se requer praticamente exclusivas alterações na postura 

do professor e dos alunos para o tratamento reflexivo e crítico dos temas e na 

flexibilidade de local de estudo e aprendizagem, já que a realidade social deve ser o 

ponto de partida e de chegada dos estudos (BERBEL, 2014). 

Segundo Tamayo (2016), as novas metodologias docentes devem ser 

adequadas e úteis para gerar, capacitar e avaliar as competências dos estudantes, o 

que exige do docente competências para isso. 

Assim, a formação docente universitária deve estar centrada nos diferentes 

elementos que causam influência no processo ensino aprendizagem quais são: 

planejamento, métodos de ensino, avaliação, motivação dos estudantes, habilidades 

de comunicação, aprendizagem autônoma, orientações e novas tecnologias 

aplicadas ao ensino (TAMAYO, 2016). 

Demo (2016) contribui ao discorrer que PBL é, no fundo, aposta incisiva no 

professor, conferindo-lhe autonomia que jamais teve na escola, de organizar 

processos de aprendizagem dos estudantes, em sua função altaneira de mediador. 

Segundo o autor, o que importa em PBL é a aprendizagem autoral, que pode ser 

mediada por atividades docentes importantes, como avaliar, orientar, ser parceiro, 

desafiar, mas não ensinar – aprendizagem não se dá na aula, na exposição, na 

prova, no conteúdo repassado, mas na mente do estudante se assumir as atividades 

autorais como ler, estudar, pesquisar, elaborar (DEMO, 2016). 

É um método centrado no estudante, que favorece a consciência do processo 

de aprendizagem, a capacidade de análise, a iniciativa, a responsabilidade com o 
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autodesenvolvimento, o trabalho multidisciplinar e em equipe e, ainda, o capacita 

para a educação permanente. O desafio deste método PBL concentra-se na criação 

de independência e autonomia do estudante, já no início do curso, para o 

enfrentamento e a investigação de problemas com os quais ele irá se deparar em 

sua futura atuação profissional.  

Também, neste método, através dos problemas, os estudantes são 

desafiados a pesquisar referências teórico-práticas, além da sala de aula: nas 

bibliotecas, com profissionais da sociedade, na rede informatizada, etc.  

O papel do professor, nesta metodologia, é o de facilitador, sendo que é 

essencial o processo de análise realizado em aula com a mediação do professor, 

que deliberadamente planeja, propõe e coordena estratégias compostas por suas 

ações e dos alunos, visando a superação da visão sincrética inicial por percepções, 

visões e ações cada vez mais elaboradas, requerendo dos alunos um processo de 

apropriação ativa e consciente dos conhecimentos, dos fundamentos das ciências e 

de sua aplicação prática (ANASTASIOU; ALVES, 2005). Aliás, o professor, como 

facilitador do processo, instiga a discussão de todos os alunos para que saibam 

argumentar e acreditar em suas produções. 

De acordo com Rué (2016), “tudo isso nos leva a refletir sobre a necessidade 

de desenvolver o potencial de agente de cada aluno, sua capacidade de administrar 

seu desenvolvimento educativo ou sua capacidade de atuar com autonomia no 

processo de aprendizagem”. Sabe-se, entretanto, que essa autonomia somente irá 

se desenvolver se for dada a oportunidade para que o aluno tenha controle do seu 

processo de aprendizagem. 

 Cabe ao estudante, no PBL, um papel expressivo na determinação do que 

ele precisa aprender, na seleção dos procedimentos que vai utilizar para isso e na 

identificação do grau de aprendizado necessário, pois a organização de um 

processo de aprendizado ativo tem como base a construção de novos 

conhecimentos a partir de conhecimentos de que o aluno já dispõe, sendo interativo, 

centrado e auto direcionado (MAMEDE, 2001). 

Em suma, o PBL utiliza a investigação, a sistematização e a produção de 
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conhecimento dos estudantes, dirigindo a aprendizagem por meio de atividades que 

estimulam a reflexão e a discussão coletiva com os colegas e docentes. Assim, esse 

tipo de método exige um preparo tanto dos docentes quanto dos estudantes, haja 

vista estes precisarem buscar resolução para os problemas que são apresentados 

nas sessões tutoriais.  

1.1 Aprendizagem baseada em problema: um método ativo necessário nas 

Faculdades de Medicina na atualidade 

Experimenta-se um momento em que as Instituições de Ensino Superior (IES) 

buscam novos métodos para atender o novo perfil de estudante e sociedade que se 

apresenta atualmente. Assim, as IES devem promover a formação de um sujeito 

comprometido com um projeto de sociedade e humanidade mais justa e igualitária. 

Dentro deste cenário, a formação médica, segundo Dias (2015), deve ir além 

da cognitiva, abrangendo também a espiritual, psicológica, social, enfim, indo ao 

encontro do novo perfil exigido hoje. 

Destaca-se que PBL tem sido utilizado em diversos países, sendo que se 

desenvolveu sobre uma abordagem educacional que propicia a sua aplicação em 

muitos e diferentes áreas de conhecimento, através da proposta curricular do curso 

ou simplesmente como uma disciplina isolada como metodologia de ensino 

(MARTINS; ESPEJO, 2015). 

Além disso, vivencia-se uma mudança de paradigma da ciência, que passa a 

ter como foco principal uma visão de totalidade, superando a fragmentação, a busca 

de uma formação mais geral, complexa, holística e sistêmica, atingindo as 

metodologias que caracterizam o trabalho docente (BEHRENS, 2006). 

Diante disso, passa-se a exigir a formação de um cidadão mais comprometido 

com a construção de uma sociedade mais justa e igualitárias e responsáveis por ela. 

Segundo Behrens (2006), o estímulo de superar uma concepção tecnicista acrítica e 

fragmentada motiva os docentes ao domínio de técnicas que acolham processos de 
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criticidade, criatividade e reflexão, que venham atender às metodologias que 

instigam os estudantes a aprender a aprender, visando a produção do 

conhecimento.   

Dessa forma, os métodos tradicionais devem ser repensados e revistos, pois 

estes sempre tiveram como foco a transmissão de conteúdos por parte dos 

professores e assimilação destes por parte dos estudantes, geralmente de forma 

passiva, privando estes do exercício de habilidades intelectuais mais complexas 

como aplicação, análise, síntese e critica.  

Pesquisas de Ribeiro (2010), Veiga (2015), Araujo e Satre (2016) entre 

outros, demonstram que, para que a aprendizagem aconteça, deve ocorrer a 

participação ativa do estudante em situações que envolvam soluções de problemas 

advindo da vida real. A aprendizagem, nesta perspectiva, deve ser entendida como 

uma ação do sujeito que efetua operações mentais sobre um novo conceito 

aprendido, sendo capaz de integrá-lo em uma estrutura mental antiga, modificando-

a.  

De acordo com Vasconcellos (2014, p. 39), “dentro do trabalho realizado na 

Universidade, a questão da metodologia parece ser um dos problemas centrais na 

identificação das deficiências encontradas no ensino”. Para a autora, problemas 

detectados no ensino nas IES estão ligados ao método que os Cursos utilizam. 

Percebe-se, assim, a importância do método no processo ensino e aprendizagem.  

Diante disso, pode-se afirmar que os modelos de educação tradicional, com 

seu método, não têm sido suficientes para enfrentar a realidade que se vivencia 

hoje. Nesse sentido, o método baseada em problemas tem se apresentado como 

uma alternativa possível e apropriada, para responder às exigências atuais. 

De acordo com Coimbra (2017), aprender é muito mais abrangente que 

memorizar, significa construir conhecimentos, estudar e persistir, usar a observação 

ou a experiência, comparar e refletir sobre a grandeza do conhecimento construído. 

Para Pimenta e Anastasiou (2005), o ensino universitário tem como 

caraterística ser um processo de busca e de construção cientifica e crítica de 

conhecimentos. Dessa forma, isso somente será possível no processo de ensino 
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aprendizagem, no ambiente acadêmico, se o estudante tiver a oportunidade de se 

apropriar de conhecimentos de forma ativa. Assim, pode-se dizer que só houve 

ensino realmente se ocorreu a aprendizagem do estudante, pois, segundo Freire 

(1996), o ensino deve provocar a ação de aprender. 

O Professor, ao propor problemas, instiga os alunos ao diálogo, 

proporcionando, dessa forma, um posicionamento crítico e dialético, que implica em 

um movimento constante de ação, reflexão e ação (BEHRENS, 2006). 

Na visão de Martins e Espejo (2015), o PBL promove o desenvolvimento dos 

objetivos educacionais preconizados na Lei N° 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional), haja vista que o método oportuniza a promoção do 

pensamento reflexivo, incentiva o trabalho de pesquisa e a investigação científica, e, 

além disso, aproxima o estudante do meio que está inserido. Desperta também o 

desejo permanente de aperfeiçoamento, por meio de desenvolvimento de 

habilidades de auto avaliação, de trabalho autorregulado e do estudo independente, 

estimulando a troca de experiências entre pessoas de gerações diferentes.  

Ainda segundo as autoras, “o PBL estimula o aluno a estabelecer uma 

relação de reciprocidade com a sociedade por meio dos serviços profissionais 

ofertados a ela” (MARTINS; ESPEJO, 2015, p. 23). 

No caso específico do ensino médico nas Faculdades de Medicina, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais de 2014 preconizam que o processo formativo do 

estudante de medicina deve contemplar ações que levem a reflexões sobre a prática 

e transformação da realidade. “O currículo deve ser orientado a partir de 

metodologias ativas de ensino-aprendizagem que promovam intervenções reflexivas 

sobre a prática em saúde do médico” (BATISTA; VILELA; BATISTA, 2015. p. 128). 

Para Veiga (2015), os responsáveis pela formação de médicos devem ter em 

mente que possuem um dever ético para com a sociedade, o futuro e a humanidade, 

portanto, devem refletir criticamente sobre suas práticas de ensino, contribuindo 

dessa forma para o progresso do modelo de atenção em saúde exigido na 

modernidade. Há necessidade de formar um profissional da saúde que atenda mais 

a sociedade e menos o mercado, com capacidade de atuação igualitária, tanto no 
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sistema público quanto no sistema privado, sempre priorizando o cuidado antes do 

negócio (VEIGA, 2015). 

Extrai-se do pensamento da autora que se deve investir na formação desses 

profissionais, pois muitos deles não tiveram a oportunidade, em sua formação, de 

serem capacitados para uma prática mais humanizada. Além disso, muitos, em seu 

processo formativo, foram contemplados com estratégias didáticas que não 

estimulam a autonomia do aluno, muito menos o potencial humano destes. 

Também para Freire (1996), os docentes devem ser convencidos 

definitivamente de que o ato de ensinar não significa transferir conhecimentos, mas 

sim criar possibilidade para a sua construção. 

Ainda Martins e Espejo (2015, p. 26) contribuem ao sugerir que “o papel do 

professor é fornecer aos alunos tarefas autênticas que representem situações do 

mundo real e orientá-los quando necessários”. Nesse sentido, é imprescindível que 

os professores conheçam os fundamentos pedagógicos da aprendizagem baseada 

em problemas, para que desenvolvam uma prática mais junto a seus alunos, 

inserindo-os em uma realidade próxima ao que enfrentará ao mundo profissional. 

Assim, há a necessidade de investir na formação de professores que irão 

trabalhar com esse método, pois muitos dos professores estavam acostumados com 

o modelo de ensino tradicional, no qual ele era o centro do processo de transmissão 

de saberes para os alunos, que apenas recebiam e memorizam esses saberes. De 

repente o aluno passa a ser o protagonista de seu aprendizado, ao mesmo tempo 

que desenvolve autonomia para lidar com novas situações de aprendizagem que lhe 

são conferidas neste novo método inovador. 

Anastasiou (2014) alega que, nos últimos onze anos, em sua atuação 

sistemática com docente universitário, constatou que na vida estudantil da maioria 

destes não houve referência ou vivência do método ativo, sendo este um dos 

principais argumentos dos docentes hoje, na resistência à mudança metodológica.   

Há ainda uma grande parcela de docentes universitários que encontram 

dificuldade em adotar a metodologia ativa, saindo de sua antiga zona de conforto da 

metodologia tradicional e entrando num cenário que exige além de um novo perfil de 
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estudante, um novo perfil de professor, que contribua de maneira eficiente para com 

a formação do cidadão crítico, reflexivo e sujeito da sua aprendizagem (DIAS, 2017). 

Com efeito, essa metodologia exige um novo currículo no curso de medicina, 

que contempla movimentos de contextualização, integração, compreensão, 

aplicação e produção de conhecimentos (BATISTA; VILELA; BATISTA, 2015), 

superando a retenção e acúmulo de informações tão comuns nos currículos 

organizados de forma tradicional.  

Veiga (2015, p. 23) afirma que “o papel docente é racionalmente diferente 

quando se adota a PBL. Ele passa de detentor e transmissor do conhecimento para 

mediador, orientador, facilitador, a fim de que o estudante possa construir o 

conhecimento”. 

Essa nova dinâmica de relação entre o aluno e o professor acontece através 

da organização curricular em módulos temáticos, ao qual se oportuniza a 

participação dos professores em outras atividades além das sessões tutoriais, como 

coordenação ou membros de comissões de planejamento e avaliação de módulo, e 

atividades de docência nos programas de interação com a comunidade. 

Efetivamente se destaca o perfil de um docente com habilidades 

comunicativas e que saiba partilhar práticas e conhecimentos, sobretudo busque a 

articulação entre teoria e prática. Esse professor deverá ter uma visão global da 

profissão médica e buscar um desenvolvimento profissional docente de forma 

contínua (VEIGA, 2015). 

Vislumbra-se, portanto, uma prática pedagógica inovadora, que leva docentes 

e alunos a uma motivação pela busca de conhecimentos e a uma atitude ética, que 

os torna envolvidos e responsáveis pela criação de uma sociedade mais justa e 

igualitária. Neste processo educativo, o aluno se mostra questionador competente, 

produtivo, autônomo, dinâmico, participativo e investigativo (BEHRENS, 2006). 

Diante do exposto, fica claro que há necessidade de o docente buscar sua 

formação continuada, bem como estar aberto a aprender novos métodos de ensino-

aprendizagem, a fim de colocá-las em prática no seu fazer docente. 
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1.2 Currículo na formação do médico, na perspectiva das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Medicina e aprendizagem baseada em 

problemas 

A palavra Curriculum engloba inúmeras concepções, explicitando posições 

teóricas diferentes, em que se apresentam várias perspectivas de mundo. Sendo 

assim, alguns autores enfatizam o aspecto prescritivo e intencional do currículo, 

outros, o plano afetivo e social. Para Sacristán (1999), currículo é a ligação existente 

entre a sociedade e cultura exterior à escola e à educação, ou seja, a relação entre 

o conhecimento e cultura herdados e a aprendizagem dos alunos, entre a teoria e a 

prática possível em relação a determinadas condições. Assim, segundo o autor, a 

educação é cultura, constrói cultura, reproduz o real e reconstrói a memória. 

Na verdade, o termo currículo é compreendido de diferentes formas, sendo 

que alguns pesquisadores o compreendem como um conjunto de conteúdos a 

serem contemplados por um determinado curso, também chamado de grade 

curricular, outros vislumbra o currículo além do conteúdo, contendo métodos e 

técnicas de ensino. Ainda existem aqueles que defendem que o currículo se 

confunde com o próprio curso, abrangendo desde a sua justificativa, os objetivos de 

aprendizagem, sua estrutura, os conteúdos, os métodos e técnicas de ensino e o 

processo de avaliação do aluno e do próprio curso (TOMAZ, 2001).   

Quando se discute a necessidade de alteração no método dos professores no 

ensino médico, se vislumbra a necessidade de pensar e fazer uma mudança 

curricular e método pedagógico, visando a formação de um profissional que saiba 

pensar, e que mude a sua postura de interrogador para ouvinte de seus alunos, 

levando-os a ter um pensamento autônomo e sejam os protagonistas de seu 

aprendizado, em todo o decorrer de sua vida acadêmica. 

O desenho Curricular para Tomaz (2001) é um processo fundamental para o 

sucesso de um curso, em qualquer abordagem educacional, sendo que no PBL esse 

processo é fundamental, pois o PBL não é apenas um método, mas sim uma forma 

de aprender e toda a sua dinâmica para que isso aconteça depende do desenho 

curricular. Assim, a escolha da abordagem educacional a ser aplicada a um currículo 
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é fundamental, sendo uma tarefa complexa e que deve ser realizada com bastante 

cuidado. 

Para Batista, Vilela e Batista (2015) deve-se construir um desenho curricular 

no curso que acabe com o modelo de ensino predominantemente transmissivo, 

pressupondo a postura ativa do aluno na construção de seu conhecimento, em um 

currículo que priorize a integração e o diálogo entre conteúdos e disciplinas, a 

inserção dos alunos dos cenários de prática, desde o início do curso e a utilização 

de metodologias ativas no processo de ensino e aprendizagem. 

Desse modo, os currículos atuais devem superar o formato da soma de 

disciplinas ou partes, na direção de um todo, devendo se estruturar pela articulação 

de saberes, que poderão ser classificados como cognitivos, quando se referem a 

conceitos, fatos, dados, leis, princípios e relações ou nexos determinantes, e 

também como saberes procedimentais, quando resultantes dos procedimentos 

necessários à efetivação da profissão, além de saberes atitudinais, que deve indicar 

níveis de ações, valores e normas adotados coletivamente pelos profissionais de 

cada profissão (ANASTASIOU, 2014). 

De acordo com Tsuji e Silva (2010), o currículo da maioria das escolas de 

medicina, no Brasil, está organizado de forma que nos primeiros quatro anos do 

Curso os estudantes tenham aulas das disciplinas de ciências básicas, como pré-

requisito para o aprendizado de medicina: “De modo geral o currículo é dividido em 

três ciclos: básico, pré-clínico e clínico” (TSUJI; SILVA, 2010, p. 78). Neste modelo 

se privilegia o aprendizado teórico em primeiro lugar, que ocorre geralmente através 

de uma exposição oral do conteúdo do docente para um grande número de 

estudantes. 

Vislumbra-se, nesta perspectiva, uma organização curricular fragmentada, 

haja vista que não há preocupação nenhuma neste modelo em articular os 

conteúdos das outras disciplinas. Além disso, o docente é o protagonista principal, 

sendo que ele escolhe o conteúdo de acordo com seu desejo e convicção, sem levar 

em conta se é importante para os estudantes. 

Entretanto, essa situação está sendo revertida, pouco a pouco, até porque o 
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currículo preconizado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso é integrado e 

orientado por competências profissionais. Neste novo modelo de desenho curricular 

do curso, os estudantes são colocados nos cenários de prática desde o início.  

O Currículo é baseado nas tarefas que devem ser executadas com a 

mobilização de recursos cognitivos, psicomotores e afetivos” (TSUJI; SILVA, 2010). 

Nesse sentido, o PBL exige uma mudança e reestruturação de todo o currículo até 

então utilizado nos cursos de medicina. 

Ademais, o PBL trouxe em seu cerne a tentativa de superar um currículo 

centrado em especialidades, recomendado por Flexner, que definiu os cursos 

médicos mundialmente desde o início do século XX. Entretanto, este modelo 

flexneriano entrou em crise quando surgiu o paradigma da complexidade, que passa 

a preconizar que o ser humano deve ser visto em toda a sua totalidade e não como 

uma parte isolada. Esta visão fragmentada até então proposta pelo modelo 

flexneriano não tem dado conta de atender a realidade que se apresenta aos 

profissionais em suas ações entre a população (BEHRENS, 2006). 

Assim, o currículo deve ser organizado de forma que os conteúdos sejam 

propositalmente interligados, para que haja uma interconexão dos saberes advindos 

das diversas disciplinas, permitindo assim uma visão do todo, consequentemente 

superando a divisão linear apresentada nos currículos tradicionais. “Muitas escolas 

de medicina após Diretrizes Curriculares Nacionais passaram a reorganizar seus 

currículos utilizando as expressões multidisciplinar, pluridisciplinar e transdisciplinar” 

(TSUJI; SILVA, 2010, p. 82). 

Na visão de Moran (2018), a aprendizagem baseada em problemas, de 

maneira mais ampla, propõe uma matriz não disciplinar ou transdisciplinar, 

organizada por temas, competências e problemas diferentes, em níveis de 

complexidade crescentes, que os estudantes deverão compreender e analisar com 

atividades individuais e em grupo. 

O PBL se configura como uma estratégia educacional e uma filosofia 

curricular, em que os estudantes, de forma autodirigida, participam da construção do 

conhecimento, de maneira ativa e colaborativa, aprendendo de forma 
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contextualizada, fazendo com se apropriam de um saber com significado pessoal 

(MAMEDE, 2001). 

Nesse sentido, os currículos que fazem uso do PBL possuem as seguintes 

características: são centrados no estudante, baseados em problemas, integrados 

(multidisciplinares), baseados na comunidade, eletivos e sistemáticos. 

 O estudante é estimulado a estabelecer os seus próprios objetivos de 

aprendizagem, adquirir conhecimentos, habilidades e atitudes pela análise e 

resolução de problemas. O ensino é integrado, uma vez que diversas disciplinas são 

abordadas conjuntamente, sendo o ensino centrado na comunidade (centro de 

saúde), tendo o hospital como principal local de ensino. Neste currículo eletivo, é 

dado tempo para o estudante escolher o que quer estudar, e é sistemático, pois as 

atividades educacionais são planejadas e registradas (TOMAZ, 2001). 

 Nesta perspectiva, os docentes se organizam em torno da tarefa de construir 

a unidade ou o módulo e, a partir daí, assumem distintas responsabilidades. Além 

disso, estes têm que colaborar no desenho de uma unidade ou módulo, sendo 

multidisciplinares, facilitadores nos grupos tutoriais, quando necessários dar 

palestras e ou conferências e participar do processo de avaliação do aluno e do 

curso. Esta organização curricular faz com que o professor, mesmo que tenha a 

intenção de lidar com apenas parte do conhecimento “de sua disciplina”, terá sérias 

dificuldades em não favorecer a integração, pois o Projeto Pedagógico do curso já 

se encontrará organizado nessa outra forma.  

De acordo com Soares et al (2017), como o PBL é uma metodologia ativa e 

diferente da tradicional, na qual o estudante busca seu conhecimento, nota-se que 

muitas vezes a aceitação por parte dos professores se torna um desafio, pois, 

apesar de participar de forma efetiva na produção do conhecimento, ele precisa abrir 

mão do papel de condutor deste processo, delegando o protagonismo aos 

estudantes.  

Em suma, um currículo que adota o PBL requer algumas medidas especiais 

para a sua efetivação, pois a comunicação entre as diferentes partes envolvidas no 

desenho deste currículo e sua execução é bem mais complexa do que num curso 
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convencional. Primeiramente os docentes devem se encontrar frequentemente para 

planejar as atividades, devem entrar em consenso em relação aos objetivos de 

aprendizagem, participando na construção de materiais didáticos, como cadernos de 

módulos, entre outros.  

Em segundo lugar, o desenvolvimento deste currículo na perspectiva do PBL 

necessita de um extensivo e constante desenvolvimento institucional, uma vez que 

os estudantes e docentes devem estar bem preparados para os seus papeis no 

processo de ensino-aprendizagem, dentro do currículo. Portanto, as instituições 

devem criar projetos que levem a isto. 

Merece destacar que, na opinião de Anastasiou e Alves (2005), a alteração de 

uma estrutura curricular não é algo simples, haja vista, exige varias modificações 

necessárias como a necessidade da formação docente continuada, a alteração 

lógica da organização dos conhecimentos, a reorganização do tempo das ações dos 

estudantes e professores levando em conta suas individualidades, a prática e leitura 

da realidade. 

É importante salientar que o processo de construção do currículo do PBL, na 

prática, não é linear, e sim um processo interativo, multidisciplinar, colaborativo, 

dinâmico e flexível. Sendo que a interação intencional, planejada e responsável 

entre estudantes e professores e objeto de conhecimento é a essência  da relação 

pedagógica, pois, mediada pelo conhecimento, essa relação busca o alcance da 

lógica própria das diversas áreas, através de uma construção inovadora, fazendo 

com estudantes e professores se mobilizem no sentido de se comprometer no 

processo de compreensão da realidade e seu campo profissional, a partir de um 

compartilhamento de saberes e sabores (ANASTASIOU; ALVES, 2005). 

Pode-se afirmar que o currículo, nesta perspectiva, é organizado de forma 

transdisciplinar e interdisciplinar, sendo dinâmico, integrativo e aberto. E, para que 

esse currículo se efetive, há necessidade de mobilização de todo o corpo docente, 

discente, administrativo, em prol desta aprendizagem baseada em problemas, a fim 

de possibilitar que o estudante participe da construção do seu conhecimento.  
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2 OS CAMINHOS DA PESQUISA 

Neste capítulo serão apresentados os procedimentos metodológicos que 

foram adotados para o desenvolvimento da pesquisa, a natureza do estudo e 

população, bem como a coleta de dados.  

Para Marconi e Lakatos (2003), método é o conjunto das atividades 

sistemáticas e tracionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o 

objetivo - conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, 

detectando erros e auxiliando as decisões do cientista.  

Estudos do tipo explicativo-qualitativo têm a intenção de responder às causas 

dos acontecimentos, fatos, fenômenos físicos ou sociais, procurando responder, 

neste caso, porque está ocorrendo a implantação do PBL desta maneira peculiar e 

não de outra, e em quais condições, tentando relacionar variáveis (SAMPIERI; 

COLLADO e LÚCIO, 2006).  

Não se pode perder de vista que “seja ou não explícita, toda investigação se 

baseia numa orientação teórica, sendo que os bons investigadores estão 

conscientes dos seus fundamentos teóricos, servindo-se deles para recolher e 

analisar dados”. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 52). 

Ainda segundo Lakatos e Marconi (2003, p. 174), “toda pesquisa implica o 

levantamento de dados de variadas fontes, quaisquer que sejam os métodos ou 

técnicas empregadas”. Pois esse material-fonte geral é útil, não só por trazer 

conhecimentos que servem de background ao campo de interesse, como também 

para evitar possíveis duplicações e/ou esforços desnecessários, sugerindo 

problemas e hipóteses e orientando para outras fontes de coleta (LAKATOS; 

MARCONI, 2003). 

Antes de iniciar qualquer pesquisa de campo, o primeiro passo é a análise 

minuciosa de todas as fontes documentais, que sirvam de suporte à investigação 

projetada (LAKATOS; MARCONI, 2003). 

Destaca-se que o presente trabalho, obedecendo aos trâmites legais 
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vigentes, foi submetido à apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa com Seres 

Humanos, da Universidade de Cuiabá, para que a coleta de dados fosse realizada. 

Após a submissão, teve Parecer de aprovação nº 2.041.463 de 02/05/2017, sem 

nenhuma recomendação contrária à proposta da pesquisa. 

Quanto aos procedimentos, o estudo se constitui em uma pesquisa de campo, 

ancorada na abordagem qualitativa, pois, de acordo com Lüdke e André (1986), a 

pesquisa qualitativa deve fundamentar-se em cinco características básicas: o 

pesquisador deve possuir um ambiente natural como fonte direta de dados, em que 

ele seja o principal instrumento; os dados coletados deverão ser descritivos; a 

preocupação com o processo deverá ser maior do que com o produto; deve-se dar 

uma atenção especial ao “significado” que as pessoas dão às coisas e à sua vida e, 

consequentemente, a análise de dados tenderá a seguir um processo indutivo.  

Esta pesquisa de campo apresenta um recorte empírico para investigação, e 

ao mesmo tempo, tem um caráter documental, pois apresenta os principais 

elementos do projeto pedagógico do curso de Medicina da Universidade Estadual do 

Mato Grosso - UNEMAT. Assim sendo, serão seguidos os seguintes caminhos da 

abordagem qualitativa: 

Pesquisa bibliográfica, com o intuito de realizar revisão da literatura, 

fornecendo as bases teóricas e conceituais, apontando o que tem sido discutido e 

pesquisado no cenário educacional acerca da temática. Concomitante a esta etapa 

da pesquisa, procedeu-se a pesquisa de campo, através da realização de entrevista 

estruturada, a qual, para Bogdan e Biklen (1994), é utilizada para recolher dados 

descritivos na linguagem do próprio sujeito, propiciando ao pesquisador desenvolver 

intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos 

sobre o mundo. Ainda segundo os autores, os fatos ocorridos são mais bem 

compreendidos no ambiente natural em que ocorrem. Nota-se que as entrevistas 

são importantes instrumentos para aprofundamento das informações, pois, o 

entrevistado discorre e narra a respeito do tema e as informações que ele detém. No 

caso especifico desta investigação, busca-se a compreensão dos significados 

aparentes ou não, existentes nas respostas das entrevistas dos estudantes em 

relação à percepção do método PBL, em seu curso. 
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O instrumento de coleta foi elaborado previamente por peritagem de dois 

doutores, sendo um professor de medicina e outra professora de metodologia: 

organizado em dez questões, sendo 06 objetivas e 04 abertas, sobre a utilização e 

vivência do PBL em seu curso. 

Outro caminho realizado para a coleta de dados foi a pesquisa documental, 

em que foi feita a análise do Projeto Pedagógico do Curso (PPC), documento de 

arquivo público disponibilizado na internet. Procedeu-se a análise do PPC através de 

dois contextos, sendo um as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Medicina 

(DCNs), e o outro contexto as entrevistas realizadas com os estudantes. No contexto 

das DCNs, buscou-se demonstrar a relação e o atendimento ao que estava no PPC 

e o que preconizam as DCNs, verificando se existia uma sintonia entre os dois. Já 

no contexto das entrevistas realizadas com os estudantes, procurou-se verificar se 

realmente o que dizia o PPC acontecia na prática cotidiana do Curso de Medicina 

investigado. 

 A categorização via Análise de Conteúdo (BARDIN, 2016) se deu a priori e a 

posteriori, destacando-se que a análise de conteúdo é considerada, por muitos 

autores, uma das técnicas mais comuns na investigação empírica, realizada pelas 

diferentes ciências humanas e sociais, pois propicia ao pesquisador um leque de 

situações de análises que se adaptam ao problema que procura resolver.  

Neste sentido, foi construído um plano de análise seguindo as três fases do 

método estruturado pelo autor: a pré-análise, a exploração do material e a análise ou 

interpretação dos dados (BARDIN, 2016). Sendo que a apresentação dos dados 

categorizados se deu por meio de diagramas e estatísticas descritivas, para facilitar 

sua interpretação. 

2.1 Local e sujeitos da pesquisa  

A pesquisa foi realizada na Universidade Estadual de Mato Grosso – 

UNEMAT, em Cáceres - MT, na Faculdade de Ciências da Saúde, com o curso de 

Medicina (Figura 1). 
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Figura 1 - Unemat - Campus Cidade Universitária  

 

Fonte: https://www.google.com.br/search?q=foto+da+UNEMAT. Acesso em 10/03/18 

 

A escolha por essa instituição como universo desta pesquisa deve-se ao fato 

de que, desde a sua implantação, o Curso de Medicina oferece como método a 

aprendizagem baseada em problemas (PBL), que é o foco da pesquisa. 

De acordo com a proposta pedagógica do Curso de Medicina (2016), a 

Universidade do Estado de Mato Grosso, com a sua sede localizada em Cáceres-

MT, desde sua gênese, ao longo dos seus 30 anos, tem criado estratégias que 

buscam implantar e implementar práticas inovadoras, consoantes com os anseios da 

comunidade. 

Na Proposta Pedagógica do Curso (PPC) de Medicina da IES investigada, é 

colocada a premissa de atender à missão institucional de levar a educação superior 

ao interior do Estado de Mato Grosso, por intermédio de cursos e programas 

especiais e com características próprias. Em fevereiro de 2011, o então Reitor Prof. 

Adriano Aparecido Silva, entendendo a importância de se ter um Curso de Medicina 

numa universidade do porte da UNEMAT, buscou, por meio de atividade conjunta, 

sua implementação. Nesse momento contou com apoio de Pró-reitores, Professores 

e técnicos da UNEMAT, além da colaboração de professores da Universidade 

Federal de Mato Grosso (UFMT).  

Ainda em seu PPC encontra-se a seguinte justificativa para a sua criação:  
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O Curso de Medicina foi proposto em atenção às demandas sociais e de 
saúde da Região e do País como um todo, considerando-se a carência de 
médicos, que permeia o interior do país e que no município a proporção é 
de um médico para cada 1118 habitantes” (PPC, 2016, p.5). 

 

Assim, em agosto de 2012 teve início o Curso de Medicina, com oferta de 30 

vagas, em regime seriado semestral, utilizando método ativo de ensino-

aprendizagem, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais - DCN1, 

com inserção precoce e permanente dos estudantes na Estratégia de Saúde da 

Família – ESF. 

Esta investigação concentrou-se em um aspecto particular no que se refere 

aos participantes da pesquisa, e, embora a relação dos participantes com o todo 

tenha sido considerada, pela necessidade de maior controle da investigação, optou-

se por delimitar o objeto de estudo concentrando-se no modo como os estudantes 

do curso de Medicina da UNEMAT constroem conhecimentos, mediante a 

metodologia vivenciada (BOGDAN; BIKLEN, 1994). 

Corrobora-se com Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (1999), que destacam 

que, em uma pesquisa qualitativa, a escolha dos participantes tem um caráter 

intencional, porque o pesquisador seleciona os participantes em função dos 

interesses do estudo e da disponibilidade dos sujeitos (ALVES-MAZZOTTI; 

GEWANDSZNAJDER, 1999, p. 162), sendo que um dos critérios utilizados nesta 

pesquisa foi o fato de os investigados estarem dispostos a participar da entrevista. 

O estudo teve o interesse na compreensão do problema em geral, para tanto 

utilizou-se de amostragem para dados qualitativos, no caso, amostragem por caso 

múltiplo: amostragem por homogeneização, pois a amostra deve ser representativa 

do universo da pesquisa, ou melhor, a amostra deve conter as características da 

população, aplicada ao estudo de grupos homogêneo, como é o caso do grupo dos 

estudantes de medicina.  Assim, a quantidade da amostra foi definida para garantir a 

representatividade a qual a entrevista foi aplicada, até alcançar o número definido de 

85 estudantes. 

Então, a pesquisa realizada na Universidade Estadual de Mato Grosso – 
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UNEMAT, em Cáceres, MT, na Faculdade de Ciências da Saúde, teve como 

universo os estudantes do 2º, 3º, 4º 5°, 6º e 7º semestres do curso de Medicina. 

Conforme quadro 2 e 3, os sujeitos da pesquisa totalizaram 85 (oitenta e cinco) 

estudantes de medicina. Através dos dados contidos no quadro 2 e 3, constata-se 

que 58% dos respondentes são do gênero feminino e 42% de gênero masculino. 

 

Quadro 2 -  Perfil da Amostra dos Estudantes de medicina  

 

Semestre 

(N 06) 

Gênero (N 85) 

Feminino 

(N 49) 

Masculino 

(N36) 

Total 

(N85) 

2º 10 05 15 

3º 05 05 10 

4º 03 07 10 

5º 08 06 14 

6º 11 04 15 

7º 12 09 21 

Fonte: Dados da Pesquisa  

2.2 Entrevista  

O objetivo da entrevista (apêndice 1) foi levantar dados acerca do 

conhecimento sobre o método PBL, além de fazer com que os alunos registrassem 

suas reflexões sobre suas expectativas sobre sua formação, a partir desse método. 

Sua elaboração levou em consideração os objetivos da pesquisa, tendo em vista 

que as respostas fornecidas são fundamentais para elucidar as questões deste 

estudo (LAKATOS; MARCONI, 1985; GIL, 2006).  

A construção das questões da entrevista partiu da temática do trabalho, 
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procurando não desviar o foco para questões de ordem pessoal. Dessa forma, por 

meio de uma linguagem acessível, a entrevista foi constituída de dez questões, 

sendo seis objetivas que traziam alternativas que deveriam ser escolhidas entre sim 

ou não, e quatro questões abertas, que permitiam respostas livres sem, entretanto, 

facilitar a sugestão de respostas. 

As entrevistas foram realizadas individualmente no final das aulas, sendo que 

85 estudantes participaram da entrevista. Houve uma preocupação em manter a 

uniformidade na realização da entrevista, como a aplicação ser realizada em locais 

adequados e similares. A respeito da quantidade de respondentes, traz-se a 

contribuição de Minayo (2002), que sinaliza que a pesquisa qualitativa não leva em 

consideração o critério numérico para assegurar a sua representatividade, já que a 

amostragem de qualidade é aquela que possibilita abranger todo o problema, 

investigado em suas múltiplas dimensões. 

 Destaca-se que, para manter o anonimato e organização dos dados 

coletados dos estudantes entrevistados, na apresentação das suas falas, utilizou-se 

da seguinte sistemática: os estudantes foram agrupados em um total de 85 

respondentes, separados por semestres, caracterizados como estudante (E); 

número correspondente ao semestre; a ordem de respondente e o gênero   

representado pela letra F (feminino) ou M (masculino).  
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3 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

3.1 Análise das entrevistas dos estudantes  

Os dados coletados foram interpretados através da técnica análise de 

conteúdo, especificamente através da organização em categorias, tendo como 

auxílio a entrevista respondida pelos estudantes de medicina da Universidade 

Estadual do Mato Grosso – UNEMAT. 

De acordo com Bardin (2016), a análise de conteúdo não se trata de um 

instrumento, mas sim um conjunto de técnicas de análise das comunicações, 

marcada por uma grande diversidade de formas e adaptável a um campo de 

aplicação muito vasto nas comunicações. 

Para a construção das categorias, existia uma intenção de saber se os 

estudantes de medicina tinham um conhecimento prévio do método PBL, se eles 

tinham um contato próximo com o professor no PBL, mais do que ocorre em uma 

situação convencional e regular de ensino, que eles já estavam acostumados, pois 

são oriundos de uma educação básica, na qual existe esta relação. Também se 

tinha a intenção de saber se eles gostavam ou não do método PBL, se a Instituição 

tinha infraestrutura para a execução do método e o que esperam da sua formação a 

partir deste método. Foi essa categorização, a priori, que mobilizou a construção das 

perguntas da entrevista. Assim, a partir de uma leitura inicial, fazendo o que Bardin 

(2016) denomina de “leitura flutuante” do que os estudantes responderam na 

entrevista, e depois uma leitura mais pormenorizada, pois, foi sendo lida cada 

pergunta da entrevista, uma por uma, de todos os estudantes entrevistados, 

chegando-se assim, na primeira leitura, na segunda e na terceira as categorizações.  

No Quadro 3 será exemplificado como foram construídas as categorias, a 

partir da análise das entrevistas realizadas com os estudantes de medicina: 
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Quadro 3 - Exemplo – Análise das entrevistas  

Questões da 

entrevista 

Resposta entrevistados  Categorias  Subcategorias 

Como foi entrar 

num curso de 

graduação com 

uma proposta 

diferente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quais são os 

maiores 

problemas 

enfrentados por 

você no 

processo de 

ensino-

aprendizagem 

no PBL? 

 

 

 

 

 

 

 

Como você 

No começo foi bem complicado, mas me 

adaptei (E 2.1 M). 

Foi difícil, já que o tradicional sempre esteve 

mais presente, assim a adaptação levou mais 

tempo que o aceitável (E3.16). 

Péssimo (E. 4.27). 

Desafiador (E.6.50).    

Foi desafiador e difícil adaptação (E.5.37). 

Desafiador, num primeiro momento 

angustiante (E.7.65). 

Desafiador, pois saí de um ensino tradicional 

(E.2.6).  

Desafiador e levou tempo para se adaptar (E. 

3.17).  

Difícil e desafiador (E.4.28) 

Foi uma novidade e uma experiência 

desafiadora que nos faz aprender a estudar de 

uma forma diferente (E.5.40).     

 

 

Achar os livros/artigos corretos para buscar 

informações, organizar o tempo de estudo, 

etc. (E.2.3). 

Infraestrutura física própria, tutores 

capacitados de verdade (E.3.23). 

Falta de direcionamento nos estudos (E, 4.30. 

Falta de direcionamento, falta de tempo para 

aprender os conteúdos (E.4.32). 

Falta palestrante, falta infraestrutura (E.6.51). 

A falta de estrutura física para que o método 

seja aplicado de forma consistente e a falta de 

docentes treinados para a efetividade desse 

método (E.6.56). 

Dificuldade em encontrar material de 

estudo, falta de orientação de um professor, 

estrutura deficiente da universidade (E.5.38). 

 

 

 

 

Conhecimento 

prévio do 

método 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrutura da 

IES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desafiador 

Difícil 

adaptação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestrutura 

precária 

Falta de 

direcionamento 

e orientação 

nos estudos  
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vê o trabalho 

dos 

docentes 

facilitadores/t

utores? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você acha que 

a sua formação 

profissional 

será eficiente? 

Você 

recomendaria 

esta forma de 

estudo a novos 

estudantes? 

Por quê? 

 

 

 

 

A falta de tutores, falta de um acervo de livro, 

infraestrutura, um hospital escola, dentre 

outros (E.7.66). 

Falta de infraestrutura (E.7.68). 

Estrutura inadequada, dificuldade dos 

professores em seguir o que é preconizado 

(E.7.70) 

 

 

Alguns muito esforçados. Outros nem tanto 

(E7.80).  

A maioria se esforça e ensina muito bem 

(E.7.81). 

Alguns se esforçam, outros não tem 

preparo/capacidade para estarem no cargo 

(E.5.43). 

Parte se mostra extremamente desinteressado 

no trabalho e outra parte é bastante atenciosa 

e eficiente (E6.59). 

Alguns entendem a metodologia e facilitam, 

porém, outros não compreendem muito ou não 

tem facilidades em ajudar e prejudicam 

(E.6.63). 

Alguns são muito bons, outros muito 

despreparados (E.4.27). 

De forma geral muito bom, porem em alguns 

semestres falta conhecimento por parte deles 

do método (E.4.33). 

Alguns tutores são bons e dedicados, mas 

muitos, por não ter o que ministrar aulas, 

parece que nem estão dentro da sala de aula 

(E.4.35). 

Alguns são bons, outros desconhecem os 

objetivos de aprendizado e pouco orientam o 

aluno para um estudo do problema de tutoria 

de forma mais efetiva e proveitosa (E.3.18). 

Bom (E.3.19). 

 

Não. Tenho consciência que terei que suprir 

 

 

 

 

Aproximação 

do acadêmico 

ao professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formação a 

partir do PBL    

 

 

 

 

Esforçados 

Bons 

facilitadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eficiente  

Estímulo a 

busca por 

conhecimento   
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sozinha as falhas no ensino da faculdade. 

Recomendaria, pois apesar das dificuldades, 

ocorre constante estímulo aos estudos. 

(E.3.17) 

Sim a minha formação será eficiente, pois me 

dedico. Eu recomendo apenas se a faculdade 

tiver estrutura suficiente para oferecer um PBL 

de qualidade, coisa que não acontece na 

Unemat-Campus Cáceres. (E.4.34) 

Acredito que sim, visto que é uma proposta que 

instiga a busca pelo conhecimento e 

autoaprendizagem, (E.4.31). 

Sim, porque estimula o estudo individual. 

(E.4.30). 

Sim. Não recomendo. Acho que será eficiente 

por conta da dedicação dos estudantes, porém, 

não recomendo, pois acho a metodologia muito 

desgastante. (E4.27) 

Sim, será eficiente pois nessa metodologia 

somos obrigados a correr atrás da nossa 

qualificação sem depender da infraestrutura e 

corpo docente (salvo exceções). 

Recomendaria, pois adquirimos uma 

autossuficiência para aprendizado (E.6.52). 

Sim o método estimula o aluno a estudar e 

tornar-se mais responsável. (E.6.54) 

Acho que será eficiente devido ao meu próprio 

esforço. Não recomendaria este método, pois 

não vejo vantagens (E.6.60) 

Sim porque estimula o aluno a buscar 

conhecimento, ser autor de sua formação. 

(E5.45) 

Sim. Recomendaria, porque estimula o estudo 

individual e busca pelo conhecimento 

(E.5.41). 

  

Fonte: elaborado pelo pesquisador, 2018. 
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3.1.1 Categoria conhecimento prévio do método 

Nesta categoria se buscou apontar qual o conhecimento prévio que o 

estudante tinha sobre o método PBL, bem como foi entrar no curso que emprega 

este tipo de método – PBL. A partir da frequência das palavras apresentadas nas 

respostas da entrevista, chegou-se às subcategorias descritas na Figura 2:  

 

Figura 2 - Representação gráfica da categoria conhecimento prévio do método 

 

Fonte: Dados da pesquisa  
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   Analisando as respostas dos estudantes, verifica-se que a 69% não tinha 

conhecimento do que seria PBL, conhecendo somente quando iniciou o curso na 

Instituição, e 31% tinha algum conhecimento sobre o método. Houve uma 

diversidade de respostas de quando indagados como foi entrar num curso de 

graduação com uma proposta diferente: 

“Ao longo da primeira unidade curricular me senti motivada, no 

entanto com o passar dos módulos não senti confiança, visto 

que os tutores não davam o direcionamento necessário” (E-

2.13 F). 

 “Primeiramente estranho já que o ensino médio é baseado em 

professores ministrando aulas. Posso dizer que ainda sinto 

dificuldade de adaptação em alguns pontos” (E-3.24 F).  

“Me incentivou, pois era uma proposta diferente de cursar” (E-

4.26 M).  

“Foi uma novidade e uma experiência desafiadora que nos faz 

aprender a estudar de forma diferente” (E-5.40 M).  

 “Desafiador, apesar de certa insegurança no inicio, hoje 

aprendi a aproveitar a metodologia (E-6.52 M).  

“Bom, a metodologia cria condições para a formação de um 

profissional ativo na busca de soluções para os seus 

problemas” (E-7.85 F). 

Nas respostas dos estudantes acerca de como foi entrar no curso com o 

método PBL, as respostas foram diversificadas. Destaque para as respostas “difícil 

adaptação” e o “desafio” com o método. A questão da difícil adaptação muitas vezes 

ocorre pelo motivo de eles terem sido acostumados com a proposta tradicional 

conservadora, sentindo um choque com a nova orientação pedagógica (VEIGA, 

2015).  

Dias (2017) contribui ao dizer que o desconhecido, apesar de levantar 
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algumas indagações ao sujeito simplesmente pela novidade, abrirá também novos 

horizontes e possibilidades de transformação, principalmente quando acompanhado 

e realizado de forma coletiva e democrática.  

Destaca-se que o PBL, segundo Leitinho e Sá Carneiro (2013), é uma 

alternativa de um método ativo, que tem como foco o estudante, levando assim ao 

desenvolvimento de sua autonomia, criatividade, capacidade de reflexão e 

habilidades de comunicação. 

O PBL, segundo Moran (2018), tem como inspiração os princípios da escola 

ativa, do método científico de um ensino integrado e integrador dos conteúdos, das 

diferentes áreas de estudo, em que os estudantes aprendem a aprender e 

preparam-se para resolver problemas relativos às suas futuras profissões. 

Berbel (2014) diz que o professor deve colocar o estudante para observar a 

realidade, decidir o problema de estudo, os aspectos do problema que julga 

necessários estudar. Todas as outras elaborações que vai realizando é uma forma 

intensa de dar a palavra ao estudante, permitindo a sua expressão e valorizando-a. 

De acordo com Bacich e Moran (2018), os métodos ativos abarcam uma 

concepção do processo de ensino e aprendizagem que considera a participação 

efetiva dos estudantes na construção de sua aprendizagem, considerando as 

diferentes formas pelas quais eles podem ser envolvidos nesse processo, para que 

aprendam melhor em seu próprio ritmo, tempo e estilo. 

Todo processo de mudança é difícil, por isso é importante que se entenda que 

se passaram muitos séculos fazendo uso de um método totalmente tradicional, 

assim não será em pouco tempo que se adaptará a esse novo método. 

Extrai-se das respostas dos estudantes que, apesar de considerarem o 

método desafiador, difícil, impactante, estes têm a consciência dos objetivos do 

método, que tem como foco seu protagonismo na construção do seu conhecimento. 

Isto fica evidente ao declararem que “a metodologia cria condições para formação de 

um profissional ativo na busca para solução de seus problemas”. 

Percebe-se, na fala dos estudantes, conformidade com a argumentação de 
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Pimenta e Anastasiou (2005), ao ressaltar que a geração universitária hoje traz 

características de autonomia, disciplina, autocontrole e também estimulação e 

curiosidade, muito diferente de gerações anteriores. Assim, ela precisa ser 

compreendida neste contexto, pois os valores mudaram, expectativas se alteraram 

e, assim, o comportamento também se alterou. 

Dias (2017) contribui a respeito do método, ao dizer que este proporciona a 

participação do estudante na construção do seu conhecimento, levando-o a 

momentos de reflexão, de busca por informações, de articulação e desenvolvimento 

de habilidade e competências, atribuindo ao docente o papel de mediador e ao 

estudante a responsabilidade do ser sujeito ativo neste cenário, buscando assim um 

novo perfil docente e discente, na perspectiva de se romper os desafios existentes 

no sistema Educacional Brasileiro. 

3.1.2 Categoria estrutura da IES 

Aqui nesta categoria se teve como objetivo apresentar qual a percepção dos 

estudantes a respeito da estrutura física e do processo de ensino-aprendizagem, a 

partir da execução deste método - PBL. As subcategorias descritas na Figura 3 

foram construídas a partir da frequência das palavras apresentadas nas respostas 

da entrevista.  

Neste item, categoria estrutura da IES, quando questionados se o curso 

possui estrutura física para a prática do PBL, ressalta-se que 93% responderam que 

a IES não tem estrutura física para trabalhar com este método, sendo que somente 

7% responderam que a IES possui. 

Necessário frisar que a forma de se utilizar o PBL difere de uma Instituição 

para outra, exigindo que algumas condições sejam vistas, como espaço livre para 

auto aprendizado do estudante, revisão do papel do docente, revisão no conceito de 

autonomia departamental, mudança de critérios de seleção dos estudantes e 

investimentos financeiros na infraestrutura (SOARES et al., 2017).  
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Figura 3  - Representação gráfica da categoria estrutura 

   

Fonte: Dados da pesquisa  

 

Não é segredo para ninguém que a utilização do PBL implica na 

disponibilização de maiores recursos, tanto humanos quanto materiais. ”É obvio que 

um método docente mais centrado no estudante prevê o aumento de recursos 

humanos e materiais” TAMAYO, 2016, p.151). Continua a autora que, quando se 

fala em aumento de recursos humanos, não se está somente se referindo à questão 

de aumento de números de docentes, mas sim também de maior dedicação destes, 

em questões como: processo de avaliação formativa, orientação individualizada aos 

estudantes, além do trabalho conjunto dos docentes, algo que não era constante 

com a metodologia tradicional (TAMAYO, 2016). 

 Destaca-se também que, quando questionados se o Curso de Medicina da 

UNEMAT está apto a ministrar o conteúdo através do PBL, 78% disseram que não e 
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22% disseram que sim. Na revisão bibliográfica, viu-se que a falta de compreensão 

plena no método pode estar na gênese das respostas apresentadas pelos 

estudantes, pois, quando questionados quais os maiores problemas enfrentados por 

você no processo de ensino aprendizagem no PBL, tem-se: 

“Falta de direcionamento no que estudar, uma vez que os 

conteúdos são muito longos e o tempo de estudo individual é 

insuficiente” (E-2.5 M). 

“Primeiramente a necessidade de um tutor que possa intervir 

nas informações passadas durante a tutoria (talvez isso irá 

contra a metodologia do PBL em si, mas é de fundamental 

importância)” (E-3.24 M). 

“A busca por um material que seja completo, pois na maioria 

das vezes preciso ficar várias horas procurando por onde 

estudar” (E-4.34 M). 

“A distância entre os conhecimentos básicos e a praticidade 

gera sensação de desamparo” (E-5.47 M). 

“Um dos maiores problemas é que nós, alunos, cursamos todo 

ensino médio e fundamental no ensino tradicional e o PBL nos 

traz um grande impacto, não ter um professor em todas as 

disciplinas ministrando a aula dificulta o processo de 

aprendizagem” (E-6.53 F). 

“Falta de avaliação não somos preparados! Abertura de 

problemas (sem finalidade)! Falta de bibliografia (sem 

estrutura)” (E-7.79 M). 

 

Pelo depoimento dos estudantes, fica evidente muitas vezes o apego ao 

ensino tradicional, com o qual foram acostumados durante a sua educação básica. 

Ao demonstrarem dificuldades em encontrar materiais, saber o que estudar, fica 
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óbvia uma dependência no professor. Isto é comum, pois, muitas vezes, durante 

toda a sua vida escolar, foram acostumados a não desenvolver a tão desejada 

autonomia, que é a base da aprendizagem baseada em problemas.  

Ribeiro (2010) destaca que é preciso levar em conta os efeitos da adoção do 

PBL, frente a anos de escolarização dos estudantes em espaços convencionais de 

ensino. Continua o autor que é de conhecimento que toda mudança no processo de 

ensino-aprendizagem reduz automaticamente o rendimento do estudante. 

Acostumados a receber de forma passiva as informações, ao longo da 

educação básica, os estudantes, colocados em situação que exige mais trabalho e 

esforço, mostram no início algumas dificuldades com relação à nova metodologia 

(VEIGA, 2015). 

Na aprendizagem baseada em problemas, os professores são facilitadores, 

são pessoas que não ministram aula expositiva e não passam mais informações 

conceituais aos estudantes, eles não dizem se os pensamentos estão certos ou 

errados, se precisam ler ou estudar, o tutor simplesmente questiona os estudantes 

sobre coisas que eles devem estar se perguntando, para melhor compreender e 

gerenciar o problema (MARTINS; ESPEJO, 2015). 

Para Carvalho e Ching (2016), o professor, que por muito tempo conhecia e 

exercia seu papel como transmissor de conteúdos, terá uma certa dificuldade para 

se adaptar a essa nova realidade, entendendo e aceitando que ele agora é o 

mediador do processo ensino-aprendizagem dos conhecimentos adquiridos pelos 

estudantes. Muda seu foco de reproduzir conhecimentos para uma preocupação 

com o aprender, e aprender a aprender, do seu estudante.  

Interessante verificar que, pelas respostas de alguns estudantes, a 

dependência destes em uma bibliografia pré-estabelecida pelo tutor corrobora com a 

fala de Dahle et al. (2016), que diz que os estudantes que cursam a medicina, que 

tem como base um currículo embasado na metodologia ativa, não devem ficar 

presos em bibliografia obrigatória pré-estabelecida. 

Entretanto, como foi visto anteriormente, para se trabalhar com esse método, 

há necessidade de investimento em recursos humanos e materiais. Assim, é 
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imprescindível que a Instituição disponha de uma biblioteca bem equipada, com 

acervo bibliográfico e centros de documentação anexos preparados para orientar e 

facilitar as pesquisas dos estudantes, e também computadores conectados à rede. 

Além disso, pequenas salas para os trabalhos em grupos de orientação com 

capacidade para aproximadamente dez estudantes devem ser disponibilizadas 

(TAMAYO, 2016). 

Cabe ao estudante, no PBL, um papel expressivo na determinação do que ele 

precisa aprender, na seleção dos procedimentos que vai utilizar para isso e na 

identificação do grau de aprendizado necessário. A organização de um processo de 

aprendizado ativo tem como base a construção de novos conhecimentos a partir de 

conhecimentos de que o aluno já dispõe, sendo interativo, centrado e auto 

direcionado (MAMEDE, 2001). 

Importante frisar que um dos pontos que mais causam ressentimentos nos 

alunos, na passagem do modelo tradicional de ensino para o PBL, é o fato de o 

docente não mais determinar a profundidade, a abrangência e o foco do que será 

estudado. Tem que ser o próprio estudante quem deve decidir a profundidade de 

sua investigação, cuidando para que não perca o foco (RIBEIRO, 2010). 

Dahle et al. (2016) destacam que curiosidade e ação com autonomia são os 

agentes por trás da formulação e compreensão dos objetivos de aprendizagem, 

fazendo com que os estudantes se aprofundem cada vez mais no problema. 

Entretanto, quando questionados se sentem estimulados para buscar informações 

(leituras de livros, artigos, internet) com o método de ensino do curso, 78% disseram 

que sim, isto demonstra que o curso tem conseguido programar um dos preceitos 

básicos do PBL, que é o protagonismo do estudante em situação ativa, em busca da 

construção de seu conhecimento (VEIGA, 2015). 

Rué (2016) assevera que a autonomia na aprendizagem não é uma 

propriedade do estudante, uma habilidade que advém de seu meio social ou cultural, 

mas resultado das condições específicas do contexto e dos objetivos que se 

buscam. Entre essas condições se destaca a chamada oportunidade de desenvolver 

um nível de aprofundamento na aprendizagem.  
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A aprendizagem mais profunda por parte dos estudantes requer espaços de 

prática frequente, o aprender fazendo, e de ambientes ricos de oportunidades, 

sendo importante a valorização dos conhecimentos prévios dos estudantes para 

ancorar os novos conhecimentos (MORAN, 2018). Soares et al. (2017) corrobora ao 

dizer que, para os estudantes, a principal contribuição é a satisfação psicológica por 

participarem ativamente de seu próprio processo de aprendizagem. 

Dessa forma, cabe ressaltar que para se aplicar um novo método de ensino, 

precisa-se antes de tudo de planejamento prévio, formação, investimento, espaço 

para a inovação. 

Ainda Dias (2017) ressalta que é preciso ter claro que, em qualquer 

metodologia de ensino adotada, a Instituição de Ensino deve ter a clareza de que a 

aprendizagem é responsabilidade do estudante, e no PBL, é mais perceptível essa 

posição, uma vez que se trata de uma metodologia de ensino centrada no 

estudante. No entanto, percebeu-se que os estudantes têm vivenciando ainda 

algumas dificuldades durante seu processo de aprendizagem, muitos delas 

relacionadas à sua história escolar da educação básica, em que, de certa forma, 

prevalecia o ensino tradicional, focado na exposição de conteúdos pré-determinados 

pelo professor, além do paternalismo deste, que pontuava o que e quanto o 

estudante deveria estudar. 

3.1.3 Categoria aproximação do acadêmico ao professor 

Neste item, a intenção foi demonstrar como acontece a relação professor e 

estudante no processo ensino aprendizagem e como os estudantes percebem a 

atuação do docente neste método PBL. Destaca-se que se chegou às subcategorias 

a partir da frequência que as palavras apareciam nas respostas das entrevistas dos 

estudantes, quando questionados a respeito do trabalho docente, conforme Figura 4. 
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Figura 4 - Representação gráfica da categoria aproximação do acadêmico ao 

professor

 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

No que diz respeito à aproximação do estudante ao professor, a partir deste 

método, aproximadamente 54% responderam que não tem e 46% disseram que sim. 

Nas respostas relativas a como você vê o trabalho dos docentes facilitares/tutores, 

as respostas foram variadas: 

“Constitui um trabalho importante quando realizado de maneira 

correta, pois esses são responsáveis por nortear os estudos 

indicando a mim quanto se deve aprofundar num conteúdo 

dada a situação encontrada” (E-2.4F). 

“Tem muitos tutores capacitados, porém, ainda tem uma 
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grande parcela que não nós da o devido incentivo e 

direcionamento nas tutoriais. Seria necessária uma maior 

capacitação” (E-3.16F). 

“A maioria é competente e sabe orientar, porém, tem uns que 

são bem perdidos e confundem tudo” (E-4.34M). 

“Eles nos auxiliam, porém, ainda percebe-se uma carência do 

‘professor’ tendo seu papel de forma ativa” (E-6.53F). 

“Acredito que os tutores da nossa Universidade ainda sejam 

insuficientemente capacitados para a realização da função” (E-

5.38M). 

“Alguns ajudam outros atrapalham por não estarem preparados 

para conduzir essa metodologia” (E-7.65F). 

 

Nas respostas, se percebe que, para os estudantes, há certa fragilidade na 

atuação dos tutores, pois, segundo alguns, eles gostariam de um maior 

direcionamento nas sessões tutoriais. Talvez esta fragilidade possa ser decorrência 

da falta de um processo de formação continuada dos docentes ou até mesmo a falta 

de compreensão do estudante da dinâmica tutorial, sob a perspectiva do método 

PBL. É evidente que o sucesso do PBL, segundo Dias (2017), depende também do 

processo de qualificação dos professores, pois para atuarem no curso, os docentes 

precisam envolver-se em processos de formação continuada. 

Merece destacar que, segundo Veiga (2015), é papel do tutor garantir que o 

grupo se desenvolva conforme planejado, que todos participem da discussão e que 

não se distanciem do tema. Entretanto, na fala dos estudantes, se percebe, ainda, 

uma falta de capacitação destes tutores, bem como a ideia de alguns estudantes da 

prática do ensino tradicional por parte dos tutores, isto fica evidente quando o 

estudante diz que há uma carência de professor que participe de forma mais ativa. 

Na verdade, a atuação do tutor deve ser no sentido de estimular o desenvolvimento 

da autonomia por parte do estudante, fomentando a sua participação de forma que 
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possa demonstrar os conhecimentos adquiridos em seus estudos realizados através 

de pesquisas. 

Além disso, a atuação do docente no PBL não se resume a atuar dentro dos 

grupos tutoriais, sendo que estes têm outras atribuições mais abrangentes dentro do 

processo ensino-aprendizagem, como participar da construção dos módulos, avaliar 

de forma contínua a si e ao estudante, participar de capacitação e reuniões 

pedagógicas (DIAS, 2017). 

Como orientador, o tutor vivencia o papel de facilitador, cuja função principal é 

fomentar no estudante atividades reflexivas que o façam identificar suas próprias 

necessidades de aprendizagem (TAMAYO, 2016). A atuação do tutor deve ser 

voltada para o encorajamento da autonomia do estudante, fomentando uma postura 

de questionamento de suas ideias e conhecimentos adquiridos em suas pesquisas 

(VEIGA, 2015). 

Decker e Bouhuijs (2016) entendem que, na aprendizagem baseada em 

problemas (PBL), o papel fundamental do tutor é permitir que os estudantes se 

apropriassem do problema com autonomia e independência, sem impor métodos de 

trabalho. O aprendizado auto direcionado é um elemento chave na promoção do 

PBL, assim como o desenvolvimento autônomo do estudante. 

A aprendizagem autodirigida é um importante elemento desenvolvido pelo 

PBL no decorrer das aulas, por integrar o problema a ser solucionado, o estudante 

que busca o conhecimento e o tutor que orienta o processo de ensino 

aprendizagem, entretanto, a aprendizagem somente acontecerá se as condições 

determinantes forem satisfatórias (MARTINS; ESPEJO, 2015). 

Há a necessidade de investir na formação de professores que irão trabalhar 

com esse método, pois muitos dos professores estavam acostumados com o modelo 

de ensino tradicional, no qual era o centro do processo de transmissão de saberes 

para os alunos, que apenas recebiam e memorizam esses saberes. De repente, o 

aluno passa a ser o protagonista de seu aprendizado, ao mesmo tempo em que 

desenvolve autonomia para lidar com novas situações de aprendizagem, que lhe 

são conferidas neste novo método inovador.  
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Sabe-se que é importante a escolha do método de ensino, entretanto, é muito 

importante o compromisso do corpo docente e discente, com esse tipo de prática 

educativa, que busca a emancipação do sujeito, ao colocá-lo como protagonista de 

seu aprendizado. 

Muitas vezes o professor do ensino superior assume o cargo somado a outra 

profissão que exerce por formação: administrador, médico, enfermeiro, engenheiro, 

entre outras. Ainda em seus cursos de lato ou stricto sensu lhe é oferecida somente 

uma disciplina de formação docente. Por isso, são identificadas tantas dificuldades 

no processo ensino-aprendizagem (CARVALHO; CHING, 2016). Nesse contexto, 

Soares et al. (2017) destacam a relevância de se investir na capacitação e formação 

de professores, assim como no desenvolvimento de material didático. 

Não se pode perder de vista que a falta da compreensão do método pode 

estar na origem das falas apresentadas pelos estudantes e, consequentemente, 

intervir na qualidade das sessões tutoriais, pois o método PBL requer docentes que 

tenham visão global da docência, com formação pedagógica e não apenas uma 

visão parcial de suas especialidades (VEIGA, 2015).   

Dias (2017), em seus estudos, demonstra que toda prática pedagógica é 

alicerçada em uma teoria, que por sua vez determina uma concepção filosófica que 

o professor precisa ter conhecimento se quiser superar o senso comum. 

De acordo com Martins e Espejo (2015), um dos grandes desafios das 

instituições de ensino superior é fazer com que os docentes assumam um novo 

papel no processo ensino-aprendizagem, uma vez que se espera deles que sejam 

orientadores, co-aprendizes e facilitadores da construção do conhecimento. 

Veiga (2015) assevera que o exercício da docência não é uma caminhada 

individual e solitária, realizada pelo esforço individual de cada um. Ainda segundo a 

autora “é preciso que as instituições programem ações para o desenvolvimento 

profissional de seus professores, a fim de elevar o desempenho dos docentes, 

agregando valores a eles mesmos e à instituição” (VEIGA, 2015, p. 77). 

Para Moran (2018), o papel do professor hoje é muito mais amplo e 

complexo, pois ele não está mais centrado em só transmitir informações de uma 
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determinada área específica, ele é principalmente designer de roteiros 

personalizados e grupais de aprendizagem, e orientador de projetos profissionais e 

de vida dos estudantes. 

Há necessidade de adoção de práticas de capacitação de professores. 

Verifica-se, pois, que a adoção do PBL deve ser acompanhada ou precedida desta 

capacitação, para que o docente possa atuar no ambiente educacional. (SOARES, 

et al., 2017). Assim, as Instituições devem desenvolver um programa de capacitação 

dos docentes, para prepará-los para futuras exigências e mudanças em suas 

funções. É importante também que a Instituição seja hábil em estabelecer a 

avaliação do processo e programa geral, pois os professores precisam entender 

como contribuir para o sucesso da implementação e como serão avaliados depois 

(MOESBY, 2016). 

Não se pode deixar de destacar que um processo de ensino aprendizagem só 

se completa se a relação professor e estudante e conhecimento for honesta, sendo 

que o professor deve estar motivado para ensinar o que sabe e o estudante precisa 

ter o desejo de aprender, caso contrário não ocorrerá aprendizagem. 

A teoria construtivista de Bruner indica que para aprendizagem acontecer é 

imprescindível que o estudante participe bastante do processo. Cabe ao professor 

promover ambiente e situações favoráveis para que os estudantes entendam os 

objetivos que devem ser atingidos. Então, o professor não deve explicar os 

conteúdos e sim mediar, guiar seus estudantes a fim de estes sejam capazes de 

alcançar os conhecimentos propostos (SOUZA; SOUZA, 2016). 

É sabido que a aprendizagem baseada em problemas deve promover 

rompimento com o método tradicional, não se pode ter docentes dentro deste 

método com posturas diversas. Apesar de o curso de medicina da UNEMAT, desde 

seu início, ter implantado o PBL, é importante frisar que a maioria dos docentes em 

sua formação não teve o privilégio de passar por esse tipo de ensino, sendo assim, 

alguns acabam tendo maior dificuldade em se adaptar a este novo método. 
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3.1.4 Categoria resultado esperado de sua formação a partir do PBL 

Nesta categoria, serão apresentas as expectativas e percepção dos 

estudantes sobre a sua formação, a partir da vivência do PBL. 

 

Figura 5 - Representação gráfica: resultado esperado de sua formação a partir do 

PBL 

 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

Quando questionados se a sua formação profissional será eficiente e se 

recomendaria esta forma de estudo a novos estudantes, prevaleceu à resposta sim, 

ou seja 81% recomendaria o método: 

“Sim, pois é melhor trabalhado as competências do curso e 

com mais desenvolvimento do estudante em relação ao 

trabalho em grupo e humanização” (E-7.69F). 

“Sim porque já estudei no método tradicional e acredito que 

estou aprendendo de forma mais efetiva no PBL” (E-21M). 

“Sim. Já que os estudos dependem basicamente da minha 
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dedicação, apesar de se sentir inseguro no andamento da 

aprendizagem. Ainda assim, recomendo o método tradicional 

integrado ao PBL” (E-3.24M). 

“Sim, porque temos uma carga horária e prática muito alta, é 

maçante para os alunos, no entanto leva a um aprendizado” (E-

4.35M). 

“Sim, será eficiente pois nessa metodologia somos obrigados a 

correr atrás da nossa qualificação sem depender de 

infraestrutura e corpo docente (salvo exceções) Recomendaria, 

pois adquirimos uma autossuficiência significativa para o 

aprendizado” (E-6.52M). 

“Espero que seja eficiente e que a universidade dê mais 

condições para o desenvolvimento do nosso estudo. 

Recomendaria sim a metodologia, desde que seja numa 

instituição estruturada” (E-5.40M). 

 

Diante das respostas dos estudantes, corrobora-se com Gomes et al. (2012), 

ao dizer que métodos ativos de ensino-aprendizagem são estratégias que favorecem 

a formação de um estudante ativo na construção de seu conhecimento e, 

consequentemente, um profissional comprometido com a sua prática e capacitado 

para atender às demandas de saúde.  

Entende-se o processo de ensino aprendizagem como um processo dinâmico, 

que exige ações direcionadas, a fim de que o estudante se aprofunde e amplie seus 

conhecimentos, mediante a sua participação ativa. Assim, concorda-se com Coelho 

(2016), que diz que o método ativo propicia ao estudante o desenvolvimento da 

capacidade de reflexão autônoma e também seu potencial para encontrar soluções 

criativas na área de atuação profissional e na vida pessoal e social. 

 Sabe-se que a autonomia na aprendizagem é uma competência que se 

desenvolve e, para que isso aconteça, é imprescindível a promoção do 
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desenvolvimento de trabalho, de estudo e de pesquisa, tanto individual como em 

equipe, e estimular a autocritica necessária para o aperfeiçoamento do trabalho 

(RUÉ, 2016). 

Ainda Batista, Vilela e Batista (2015) defendem a utilização de métodos ativos 

no ensino de medicina, pois, segundo eles, são como dispositivos capazes de 

estimular o desenvolvimento do estudante na direção da formação de um 

profissional competente e também comprometido com a sociedade em que vive e 

atua. 

De acordo com Dahle et al. (2016), um dos princípios básicos de um curso 

baseado em problemas é que o estudante identifique claramente um problema ou 

uma pergunta e que busque ele mesmo os conhecimentos necessários para 

respondê-las e, depois, possa aplicar aquilo aprendeu. 

Fica claro que este tipo de método tem o estudante como protagonista da sua 

aprendizagem, gerando transformações neste sujeito, pois à medida que se apropria 

de novos saberes ele quer aplicá-los no seu dia a dia, principalmente na sua vida e 

no trabalho. Sua postura e sua motivação são outras, ele sente que aprendeu e isso 

faz com que se sinta competente e se desdobre na sede de aprender mais 

(CARVALHO; CHING, 2016).  

Sabe-se que o PBL, enquanto método ativo de ensino-aprendizagem, tem 

permitido de forma clara a articulação entre a Universidade, o serviço e a 

comunidade, ao possibilitar uma leitura e intervenção consistente sobre a realidade, 

valorizando assim todos os atores envolvidos no processo de construção coletiva, 

bem como seus diversos conhecimentos, proporcionado a liberdade de pensamento 

e o trabalho em equipe (DIAS, 2017). 

Pelas respostas dos estudantes, fica evidente que a Instituição tem 

conseguido efetuar um dos objetivos básicos do PBL, que é o protagonismo deste 

estudante, o qual é colocado o tempo todo em situação ativa na construção do seu 

conhecimento (VEIGA, 2015). 

Importante registrar que, apesar de algumas falhas elencadas na entrevista, 

pelos estudantes, a respeito da prática do PBL no curso, foi possível perceber que 
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eles consideram o PBL um método que propicia um maior comprometimento, 

levando-os a uma autonomia em sua aprendizagem.  

3.2 Análise do Projeto pedagógico do Curso  

Apesar da recente criação do Curso de medicina da Universidade de Mato 

Grosso, em julho de 2012, a Proposta Pedagógica do Curso foi finalizada em 2015, 

após reivindicações dos estudantes que, em assembleia geral, decidiram por greve, 

sendo que em seu manifesto os estudantes pleitearam “Apresentação de projeto 

pedagógico completo e coerente2”. 

Dessa forma, foi estabelecido um acordo entre os estudantes e Direção que 

tal medida seria realizada, se estabelecendo uma comissão de alunos para 

participação, junto ao NDE, da reestruturação e finalização da Proposta Pedagógica 

do Curso (PPC). Assim, em 2016 foi aprovado o PPC do Curso de Medicina da 

Universidade Estadual do Mato Grosso, com readequações da versão anterior de 

2015.   

Um dos destaques do PPC é que o currículo se centra no estudante, 

significando que o seu processo de aprendizagem é fundamental. O ensino é 

organizado em uma perspectiva interdisciplinar, de forma a oferecer ao estudante 

um ensino significativo, ao contrário de uma aprendizagem baseada na 

memorização. Encontra-se essa visão no PPC, no item princípios teórico-práticos 

das ações pedagógicas no âmbito curricular, ao preconizar que o “Curso de 

Medicina da UNEMAT apresenta-se com um projeto pedagógico centrado no 

estudante como sujeito da aprendizagem e apoiado no professor como facilitador 

desse processo, privilegiando a aprendizagem baseada em problemas, com 

orientação para a comunidade”. (PPC, 2016, p. 30). 

                                            

2
 Trecho extraído do MANIFESTO DE GREVE DOS ESTUDANTES DE MEDICINA DA UNEMAT do 

dia 14 de agosto de 2014, do site http://sosmedicinaunemat.blogspot.com.br/2014/08/manifesto-de-

greve-dos-estudantes-de.html>. Acesso em 20 de abril 2018. 



7

4 
74 

 

 

 

Ainda neste item é colocado que o modelo pedagógico é sustentado no 

“aprender fazendo”, que propõe a mudança da sequência clássica teoria/prática para 

o processo de produção do conhecimento, que ocorre de forma dinâmica através da 

ação-reflexão-ação.  Em análise desse modelo, nota-se a preocupação na formação 

de um profissional reflexivo, crítico e que provavelmente terá a possibilidade de 

transformar a assistência à saúde, sendo uma pessoa capaz de se auto avaliar, de 

auto aprender, e também desenvolver a consciência que deverá aprender para vida 

toda. 

De acordo com Batista, Vilela e Batista (2015), as escolhas metodológicas 

sinalizam a direção priorizada, os projetos a ser defendidos, os compromissos 

éticos e políticos assumidos.  

Quanto à organização curricular, o Curso é direcionado por três eixos de 

formação que perpassam os anos de graduação. Em cada um dos eixos, as 

Unidades Curriculares aglutinam-se em áreas temáticas afins, que constituem a 

proposta curricular. Assim, o currículo do curso de Medicina da UNEMAT procura 

desenvolver uma base integrada de conhecimentos, práticas e atitudes no 

profissional em formação, manifestando-se estruturalmente nesses três eixos, quais 

são: eixo humanístico-profissional, eixo técnico-científico e eixo comunitário 

assistencial (PPC, 2016). 

Segundo o PPC da Unemat (2016), os conteúdos de cada uma das Unidades 

Curriculares são preparados pelo grupo de planejamento do curso, que reúne os 

docentes de várias áreas de conhecimento (básicas e aplicadas) envolvidas com os 

conteúdos temáticos de cada Unidade a ser planejada. A definição dos conteúdos é 

feita por meio de oficinas de trabalho, nos quais os docentes pactuam por meio da 

elaboração coletiva de árvores temáticas (mapas conceituais) para cada Unidade. A 

partir daí, delineiam-se os objetivos gerais e específicos da Unidade e se definem 

os conteúdos. 

A respeito dessa dinâmica, traz-se a contribuição de Veiga (2015), que diz 

que toda proposta metodológica de problematização deve desafiar os médicos - 

docentes a reconstruírem as práticas pedagógicas de maneira crítica e reflexiva. 

Também segundo a autora, a formação para a autonomia na prática profissional é 
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igualmente um importante aspecto da organização curricular na perspectiva do PBL, 

fazendo com que seja fortalecida uma formação de um profissional pesquisador de 

seu campo (VEIGA, 2015). 

Percebe-se que a proposta pedagógica do curso propõe uma abordagem 

curricular na qual o ponto de partida não seja os conteúdos das disciplinas, mas sim 

as competências profissionais e os objetivos de aprendizagem. As competências e 

os objetivos são a base de todo o processo educacional. Esta organização curricular 

traz a possibilidade de os estudantes definirem seus objetivos de formação, bem 

como construírem seu trajeto formativo.  

Trata-se de um currículo centrado em uma prática interdisciplinar, em que o 

protagonista de todo o processo de ensino-aprendizagem é o estudante, que tem 

plena autonomia para construir seu conhecimento de forma significativa, a partir de 

contextos reais, tendo a oportunidade, desde o início de sua formação, de estar 

próximo a seu futuro campo de atuação profissional. Assim, pode-se dizer que, em 

análise da Proposta Pedagógica do Curso, o currículo é totalmente fundamentado 

em desenvolvimento de competências profissionais, integrado, centrado no 

estudante, de acordo com os princípios dos métodos ativos de aprendizagem. 

A perspectiva de formação apresentada pelas DCNs do curso de graduação 

em medicina é também assumida pela instituição, quando esta fundamenta seu 

projeto pedagógico da formação médica em pressupostos que têm relação direta 

com os grupos tutoriais ao dizer: 

Os problemas constituem o artifício didático que fornece a linha condutora 

dos conteúdos curriculares, a motivação para os estudos e o momento da 

integração das disciplinas. A discussão de um problema em um grupo 

tutorial obedece a um método padrão - o método dos 7 passos - cujo 

objetivo é fazer com que os estudantes discutam o problema, identifiquem 

objetivos de aprendizado, estudem e o rediscutam face ao aprendizado 

obtido. Além das atividades no grupo tutorial, que são obrigatórias para os 

estudantes, são ofertadas atividades em laboratórios de práticas e de 

habilidades, em práticas de atenção à saúde e conferências. A avaliação 

em um currículo desta natureza é ampla e frequente e busca cobrir todos os 

conteúdos curriculares (PPC, 2016, p. 42). 
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No PPC é colocado que a estrutura curricular do curso de Medicina da 

UNEMAT pretende deslocar o eixo da formação tradicional - centrada na assistência 

individual à doença, para um processo em que a formação esteja sintonizada com as 

necessidades humanas e sociais. Neste trecho do documento, fica visível a 

adequação de um método condizente com a atualidade, preocupada com a 

formação de um profissional ético. 

Fica evidente também na proposta pedagógica a preocupação em formar um 

médico mais humanístico e preocupado com as questões sociais, isto é uma 

característica da metodologia PBL. Encontra-se esse compromisso no item matriz 

curricular do curso, quando é colocado que não se deve pensar num profissional da 

área da saúde sem vínculo com a comunidade em que está inserido, nem tampouco 

num médico desprovido de atitude humanística e ética, vivenciando os problemas da 

comunidade, com o diferencial de uma Instituição comprometida com realidade 

social. Sendo, portanto, necessário que haja um novo enfoque na formação do 

profissional que contemple o contexto social, suas dificuldades e necessidades, 

como cenário de prática e aprendizado constante (PPC, 2016). 

Essa aproximação com os problemas da comunidade é sugerida na proposta 

pedagógica do curso, ao contemplar em sua matriz curricular do primeiro ao oitavo 

semestres o projeto de Interação Ensino – Serviço na Comunidade - IESC, (anexo 

2), uma unidade curricular interdisciplinar que tem o propósito de interagir com a 

comunidade e os serviços de saúde, identificando problemas e objetivos comuns, 

buscando soluções, desenvolvendo parceria. 

Quanto ao sistema de avaliação, em sua proposta pedagógica ratifica-se os 

pressupostos do PBL, ao indicar que processo avaliativo não se restringe ao 

estudante ou ao produto, e, sim, fará parte da avaliação do programa como um todo, 

o que envolve todo o processo de formação profissional. Considera-se como eixo 

central a integração entre avaliação formativa e somativa dos estudantes. 

A avaliação deve estar alinhada aos objetivos da aprendizagem e 

procedimentos metodológicos de aprendizagem, que nesse caso, é o PBL. Portanto, 

de acordo com Dias (2015), ela não deve ser considerada apenas como verificação 

do conhecimento que o estudante possui, mas sobretudo ser um questionamento do 
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processo, servindo como ferramenta impulsionadora, motivando o estudante a 

refletir sobre seu aprendizado, demonstrando o percurso  de sua aprendizagem, as 

dificuldades que possam ser sanadas no decurso do processo, oportunizando ao 

estudante demonstrar o que já aprendeu, através da criação de oportunidades de 

aplicação do conhecimento adquirido por meio de avaliações contextuais, 

interdisciplinares, relacionadas com situações concretas, preferencialmente 

associadas à realidade profissional. 

No geral, fica evidente que toda a proposta pedagógica do Curso de Medicina 

da UNEMAT segue 100% os preceitos do método PBL, ficando perceptível em toda 

a sua fundamentação e orientação.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os resultados coletados a partir da percepção dos estudantes apontaram que 

mais da metade dos estudantes não tinham conhecimento do método ativo PBL, 

conhecendo-o somente após a sua inserção no curso. Para estes alunos, estudar 

com este tipo de método foi desafiador, entretanto, alguns tiveram uma certa 

dificuldade de adaptação, pois estavam acostumados com o ensino tradicional, no 

qual prevalecia o protagonismo do professor em todas as práticas. Mas, segundo 

eles, o método fez com que estes fossem desafiados e motivados a estudar de 

forma diferente a que estavam acostumados desde a educação básica. Ainda para 

quase 80% dos estudantes, a Instituição não tem estrutura física para a prática do 

método PBL e estes ainda encontram dificuldade e problemas no processo ensino-

aprendizagem devido a alguns fatores como: falta de direcionamento nos estudos, 

dificuldade em saber escolher referências bibliográficas, falta de tempo para 

aprofundamento nos estudos, escassez de conferências.  

Também para 78% dos estudantes, o Curso de Medicina da UNEMAT não 

está apto a ministrar o conteúdo através do PBL, pois falta direcionamento no que 

devem estudar, não sabem o que estudar e perdem muito tempo procurando o que 

estudar. Em relação à percepção do trabalho dos professores, os estudantes dizem 

que são esforçados, comprometidos, facilitadores, mas para alguns estudantes falta 

preparo para atuar neste método. Quanto à expectativa desses estudantes a 

respeito de sua formação oriunda deste método PBL, mais de 50% está satisfeito, 

destacando que será eficiente, levando à busca por conhecimentos cada vez mais. 

Assim, a pesquisa serviu para verificar como os estudantes de medicina da 

UNEMAT estão vivenciando e vislumbrando o PBL, em seu cotidiano acadêmico, 

pontuando fragilidades, ao mesmo tempo esclarecendo como superá-las, dentro da 

perspectiva desta inovação metodológica.    

Ainda ficou perceptível que os modelos de educação tradicional, com seu 

método, não têm sido suficientes para enfrentar a realidade que se vivencia hoje. 

Nesse sentido, o PBL tem se apresentado como uma alternativa possível e 

apropriada para responder às exigências atuais, haja vista que o método oportuniza 
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a promoção do pensamento reflexivo, incentiva o trabalho de pesquisa e a 

investigação científica, além disso aproxima o estudante do meio que está inserido. 

Espera-se que os resultados desta pesquisa, bem como teorias 

apresentadas, sirvam concretamente para busca de melhorias no Curso, que é 

composto por estudantes interessados e engajados, e com uma proposta 

pedagógica  devidamente condizente com as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso, que têm como pressuposto de organização curricular e metodológica a 

aprendizagem baseada em problemas – PBL, e os egressos  apresentem um perfil 

baseado em conceitos e práticas interdisciplinares, voltados para as necessidades 

de saúde dos indivíduos e das coletividades. 
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APÊNDICE  A - ENTREVISTA  

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDANTE 

 Idade: ____________ Gênero: (   ) masc.   (   ) femin.  

Semestre do Curso: _____  

 

1.Antes de ingressar no curso você sabia o que era metodologia ativa de 

ensino /PBL? Sim ou Não? 

 

2. Como foi entrar num curso de graduação com uma proposta diferente?  

 

3. Você acha que a metodologia do PBL favorece o aprendizado? Sim ou Não? 

 

4 . O curso possui infraestrutura física necessária para a pratica do PBL? Sim 

ou Não? 

 

5. Você acredita que o curso de graduação em medicina da UNEMAT está apto 

a ministrar o conteúdo através do PBL? Sim ou Não? 

 

6. Você se sente estimulado para buscar informações (leitura de livros, artigos, 

internet) com o método de ensino do curso? Sim ou Não? 

 

7. Você acredita que o PBL   aproxima mais o estudante do professor? Sim ou 

Não? 

 

8.Quais são os maiores problemas enfrentados por você no processo de 

ensino-aprendizagem no PBL? 

 

9.  Como você vê o trabalho dos docentes facilitadores/tutores? 

 

10.Você acha que a sua formação profissional será eficiente? Você 

recomendaria esta forma de estudo a novos estudantes? Por quê? 
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ANEXO  1 - EXEMPLO DE PROBLEMAS UTILIZADO NO METODO PBL DA 

UNEMAT 
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PROBLEMA 1- Dormindo no trabalho 

Thiago, 21 anos, morador do bairro de Arthur Alvim, São Paulo, em uma 

consulta na UBS, conta que há um mês sentiu-se tonto. A visão escureceu, teve 

um episódio de desmaio no trabalho e ficou inconsciente por quase 5 minutos, 

segundo o relato dos colegas. Uma semana atrás houve outro episódio quando 

acompanhava sua mãe ao hospital. Naquela vez só recobrou a consciência quando 

estava sendo avaliado pelo médico do hospital, onde ficou em observação por uma 

noite, recebendo alta na manhã seguinte. O médico da UBS, questionando os 

hábitos de vida de Thiago, ouviu o relato de que ele começou a trabalhar há dois 

meses e meio em seu primeiro trabalho como auxiliar de escritório na região sul. 

Todos os dias acorda às 5:00h da manhã e meia hora depois já está no ponto para 

pegar o primeiro ônibus. Na sequência pega um metrô e para chegar às 8:00h no 

escritório, mais um ônibus. Além do trabalho dentro do escritório, acaba tendo 

que sair para levar e buscar documentos, e muitas vezes não se alimenta 

adequadamente. Às 18:00h, quando sai do trabalho, pega duas conduções até a 

faculdade na zona leste, felizmente na mesma região de sua casa.  Consegue ir 

para a cama por volta da 1:00h, exausto. Veio à consulta também por 

recomendação de seu chefe, que vem se queixando que Thiago vive desatento, 

sonolento e tem confundido documentos e deixado de realizar tarefas. Ele diz 

que na faculdade também tem tido problemas e não consegue aprender ou se 

concentrar para estudar, como fazia antes do trabalho. Está sempre cansado e 

até perdeu a namorada por conta disso.  Ao ser questionado sobre a qualidade de 

seu sono, diz que esse é leve, ronca muito e tem o diagnóstico de apnéia em uma 

avaliação prévia.  O médico, depois de realizar o exame físico completo, solicitou 

exames de rotina e recomendou a Thiago uma mudança urgente em seus hábitos 

de vida, orientando-o sobre como sua rotina pode causar alterações de sua saúde. 
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PROBLEMA 2- Procrastinando 

 Dona Josefa, 64 anos, do lar, era moradora do Jardim Rosa de 

França, Guarulhos, próxima à Unidade de Saúde local, onde faz acompanhamento 

irregular do diabetes, diagnosticado desde os 53 anos. Apesar de receber a visita 

dos agentes comunitários de saúde, que insistem em agendar consultas para Dona 

Josefa, ela sempre falta, temendo a repreensão da equipe, pois não controla sua 

alimentação e não toma os remédios regularmente. Mora sozinha desde a morte do 

marido e gastava seu tempo com o serviço doméstico, trabalhos manuais e os 

doces que vende por encomenda para as festas do bairro. Dona Josefa começou a 

apresentar perda visual progressiva, que a impede de realizar suas tarefas 

cotidianas. Já faz uso de óculos de grau para presbiopia, que comprou do camelô, 

sem melhora significativa da acuidade. Apesar da dificuldade, ainda faz seus 

doces e bordados, usando praticamente o tato para orientar-se. Em uma das 

visitas da agente Cínthia, Dona Josefa acabou mencionando a perda visual e 

pedindo ajuda. Foi acompanhada até a unidade pela agente no dia da sua consulta 

e, após avaliação clínica geral, foi devidamente medicada para controle do 

diabetes e encaminhada para o ambulatório de oftalmologia. Após vários exames, 

teve diagnóstico de retinopatia diabética proliferativa avançada, bilateral, com 

visão apenas de percepção luminosa do olho direito e amaurose do olho esquerdo. 

Desenvolveu hemorragia intravítrea total e glaucoma neovascular após formação 

de rubeose da íris em seu olho único com visão, e catarata secundária. Agora, 

encaminhada para cirurgia, Dona Josefa se arrepende de ter negligenciado seus 

cuidados e ter ignorado os insistentes chamados das agentes de saúde. 
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ANEXO  2 - MARIZ CURRICULAR 
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