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RESUMO 

 

O Ministério da Educação juntamente com o Ministério da Saúde, em contexto brasileiro, propuseram 
mudanças nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Medicina com o intuito de diplomar médicos 
mais críticos, reflexivos, humanistas e responsáveis pela sua própria aprendizagem. Tais mudanças 
repercutem no desenvolvimento de práticas pedagógicas que envolvam processos ativos de aprendizagem 
na formação do futuro médico. Sendo assim, as metodologias ativas surgem para auxiliar estas alterações 
propostas em vinculação ao processo de ensino e de aprendizagem do futuro médico. Neste propósito o 
presente projeto de pesquisa tem como temática o Problem Based Learning (PBL), por tal método ser utilizado 
no curso de Medicina da Unicesumar, e busca entender como ele funciona na prática, evidenciando as suas 
vantagens e desvantagens a partir da percepção dos estudantes e tutores sobre o PBL. Para tal objetivo de 
pesquisa, será elaborado e validado um Instrumento de Avaliação do PBL composto de dois diferentes 
questionários – um para os estudantes e outro para os tutores –, fundamentado na literatura acerca do método 
do PBL. A aplicação dos questionários será feita para estudantes das turmas do segundo ao quinto ano e 
para tutores de cada turma. Os resultados obtidos serão analisados quantitativamente no interim de validação 
do Instrumento de Avaliação do PBL. Espera-se, com esta pesquisa, construir um Instrumento de Avaliação 
do PBL válido e aplicável para que as universidades possam utilizá-lo e aperfeiçoar o processo de ensino e 
de aprendizagem dos futuros médicos do país. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Superior; Instrumento de avaliação; Metodologia ativa; 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Com a instituição do Sistema Único de Saúde (SUS), em 1988, a população brasileira 
passou a se beneficiar da saúde pública. Atualmente, a Atenção Primária é favorecida pelos 
três eixos que compõem o Programa Mais Médicos: recrutamento de médicos, aumento da 
oferta de vagas para o curso de Medicina e para residência, ampliação do número de 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) e a reforma das unidades já existentes. Juntamente 
com essas priorizações do Ministério da Saúde, o Ministério da Educação mudou as 
Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de medicina com o intuito de promover a 
mudança do médico de modelo biomédico para o médico de modelo biopsicossocial 
(BRASIL, 2001). Para isso, passa-se a reconhecer que os cursos de Medicina preconizem 
o uso da metodologia ativa, fundamentada na integração de conteúdo, construção do 
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conhecimento e aprendizagem centrada no aluno, ao invés da metodologia baseada em 
palestras, na passividade do aluno, na memorização e na fragmentação dos conteúdos 
(SOUZA, 2015).  

As metodologias ativas surgem para favorecer a heterogeneidade do aprender com o 
objetivo de conter as falhas apresentadas no método de aprendizagem tradicional pautadas 
nas descobertas da Neurociência (SOUSA, 2017). Elas apresentam muitos pontos positivos 
como a aprendizagem centrada no estudante tendo o professor como facilitador da 
construção do conhecimento, baseia-se na curiosidade através dos questionamentos 
deixando o método mais interessante, promove o desempenho de habilidades e atitudes 
individuais e grupais preparando o estudante para o serviço de saúde multidisciplinar que 
será inserido no futuro, bem como possibilita a aprendizagem por meio de diferentes 
recursos e métodos de ensino (vídeo-aulas, textos, imagens), evidenciando o incentivo para 
a análise crítica e construção de raciocínio clínico. Mas será que todas essas vantagens 
acontecem no processo de vivenciar essas metodologias?   

Existem abordagens diferenciadas de metodologias ativas, cada qual com a sua 
particularidade, sendo as mais conhecidas: o método de aprendizagem baseado em equipe 
(TBL) e o método de aprendizagem baseado em problemas (PBL). O enfoque deste projeto 
de pesquisa está no PBL. Ele consiste em uma divisão da turma em grupos de oito a doze 
pessoas acompanhadas de um tutor que seguem os sete passos estabelecidos: 
apresentação do problema, análise do problema, elaboração de hipóteses, reconhecimento 
das lacunas do conhecimento, estudo individual, integração dos conteúdos estudados 
buscando a melhor solução para o problema e discussão do caso com o grupo (SOUSA, 
2017). Ramos (1999), visualiza uma avaliação com um ambiente cooperativo de 
aprendizado, ou seja, realizado de forma triangular e com a expectativa de obter um produto 
de aprendizado em três perspectivas: a do docente “tutor”, do estudante e dos colegas. 
Dessa forma, os docentes podem realizar as avaliações com valores distintos e em 
conformidade com as habilidades e competências que se busca desenvolver nos 
estudantes, como é o caso da auto avaliação e avaliações dos pares e as avaliações 
desenvolvidas e aplicadas pelo próprio docente. O uso do PBL está sendo disseminado em 
contextos educacionais do ensino superior, como é o caso deste projeto de pesquisa, 
devido as suas características relevantes para a aprendizagem: construção de 
conhecimento de forma mais duradoura e significativa, desenvolvimento de habilidades e 
atitudes, motivação dos estudantes a trabalhar e aprender em equipes, maior comunicação 
entre estudantes e professores, estudantes com mais iniciativas, aquisição de respeito aos 
prazos impostos por tutores e grupos e a motivação do estudante aumenta devido aos 
problemas baseados em situação real (CERQUEIRA, 2016).  

Faz-se relevante reconhecer que apesar de todos os benefícios, esse método tem suas 
limitações ou seus desafios: obrigatoriedade de trabalhar no ritmo da equipe, possibilidade 
de grupos fracos que não fazem questionamentos relevantes para o reconhecimento de 
suas próprias dificuldades, limitação de recursos materiais, humanos, tecnológicos, 
influência da tradição, mudança no modelo de ensino de forma inadequada e oposição do 
corpo de professores que ainda preferem o método tradicional (CERQUEIRA, 2016).  
Justamente por contas desses entraves, as vantagens do PBL ficam prejudicadas na 
prática. Por se tratar de uma estratégia que vem ganhando espaço nas universidades 
brasileiras, é necessário reconhecer as suas características por meio da percepção dos 
estudantes que a vivenciam. Portanto, se faz necessário um instrumento para a avaliação 
do PBL já que a literatura não traz nenhuma maneira validada para isso, para tanto este 
projeto de pesquisa vislumbra reconhecer um instrumento e estruturar uma possibilidade 
de avaliação quer em questões positivas, quanto ao processo de ensino e de 
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aprendizagem, quer as questões negativas ou desafiadoras que a metodologia 
apresentada poderá conter. 

Os dados que poderão advir de uma pesquisa sobre um instrumento de avaliação do 
método PBL em contexto de ensino em um curso de Medicina poderão resultar em 
melhoras no método e consequentemente, na formação de médicos generalistas, 
humanistas, críticos e reflexivos, posto que durante a graduação o futuro médico tem um 
aprendizado auto-direcionado que integra todas as áreas do conhecimento, somado ao 
contato com pacientes desde os primeiros anos, observando, além de suas patologias, seu 
contexto biopsicossocial.   

O projeto de pesquisa visa elaborar um instrumento para a avaliação do PBL no curso 
de medicina no Brasil, já que não foi encontrada na literatura em língua portuguesa 
nenhuma forma de fazê-la. Essa avaliação é relevante para as universidades que têm o 
modelo PBL implementado, mas ainda precisam aperfeiçoar alguns pontos identificados 
pela aplicação do instrumento. Uma vez observadas as realidades educacionais, as 
universidades serão capazes de aprimorar a qualidade de ensino e, consequentemente, a 
formação de melhores profissionais. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

Pesquisa aplicada de abordagem qualitativa e quantitativa pelo procedimento de 
desenvolvimento e validação de um instrumento de avaliação. A abordagem qualitativa 
ocorrerá por meio de uma revisão de literatura acerca de instrumentos de avaliação de PBL 
ou de outros métodos de aprendizagem ativa na área da saúde, em periódicos nacionais e 
internacionais. Para que a revisão de literatura seja meio de análise e verificação de 
informações qualitativas para a elaboração de um Instrumento de Avaliação do PBL 
(LAKATOS, 2003). Tal instrumento consistirá em dois questionários: um para os estudantes 
e outro para os tutores.  

A validação dos questionários será realizada da mesma forma que a faculdade Israelita 
de Ciências da Saúde Albert Einstein utilizou para validar o seu instrumento da Avaliação 
da Percepção do Estudante sobre o TBL. As perguntas passarão previamente por 
avaliadores (professores com experiência no método PBL), que poderão excluir itens, reter 
itens com ajustes e reter itens sem ajustes; será necessária a concordância de 100% das 
opiniões. Depois, uma pequena amostra de estudantes e tutores irão avaliar a 
compreensibilidade dos seus respectivos questionários.   

Depois que forem validados os dois questionários e passarem pelo processo de 
avaliação do Comitê de Ética, os mesmos serão impressos e aplicados para estudantes 
aleatórios do curso de medicina do segundo ao quinto ano, a fim de exporem suas 
percepções sobre o método de aprendizagem do ano anterior e para tutores de cada turma 
do primeiro ao quarto ano, uma vez que o PBL é adotado nos primeiros quatro anos de 
curso.  

Os dados obtidos a partir das respostas dos estudantes de medicina e dos tutores do 
referido curso, serão transformados em planilhas do Excel e analisados quantitativamente, 
por meio da análise estatística quanto a estatística descritiva e inferencial sobre o 
Instrumento de Avaliação do PBL, bem como, da população que participou voluntariamente 
do estudo proposto neste projeto de pesquisa (MARTINS, 2011). 
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3 RESULTADOS ESPERADOS 

O projeto de pesquisa busca entender as vantagens e desvantagens do PBL conforme 
as percepções dos estudantes e tutores. É esperado que os estudantes exponham seu 
ponto de vista em relação ao tempo necessário de estudo para as sessões de tutorias, 
visão do tutor e do grupo como facilitador do estudo, desenvolvimento de habilidades 
pessoais (comunicação, trabalho em grupo, aprendizagem auto-direcionada), entre outros. 
Já dos tutores, é esperado que apresentem suas opiniões quanto a capacitação oferecida 
pela universidade para exercerem suas funções como tutor, efetividade da metodologia 
ativa, entre outros. Bem como, espera-se com este estudo a produção de um Instrumento 
de Avaliação do PBL para as instituições de ensino superior que atuam com a formação de 
estudantes do curso de Medicina.  
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