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Gabrielle Bonilha Miranda, Sandy Staquecini Santos, Leticia Fleig Dal Forno, Marcelo Picinin Bernuci  

 

RESUMO 

 

Mudanças nas Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Medicina foram propostas 

envolvendo processos ativos de aprendizagem na formação do futuro médico. O presente 

estudo tem como temática o Problem Based Learning (PBL) e seu objetivo é entender como o 

método funciona na prática a partir da percepção dos alunos e tutores. Para tal, foi feita uma 

revisão de literatura acerca de instrumentos de avaliação de métodos de aprendizagem ativa. 

Também foi adaptado e validado um Instrumento de Avaliação do PBL composto de dois 

questionários.  A aplicação dos questionários foi feita de forma online para os estudantes e 

tutores do curso de Medicina da IES em questão. As respostas obtidas foram analisadas 

quantitativamente. A partir destas, foi observado que a maioria dos tutores (86,7%) e dos 

alunos (85,2%) concordam quanto ao uso do PBL para o processo de aprendizagem. 

Entretanto, 66,7% dos tutores e 50% dos alunos discordam de que seja necessário um 

currículo totalmente voltado para o PBL para que o método seja efetivo. Quanto às 

divergências, 86,7% dos tutores se consideram facilitadores na identificação das lacunas de 

conhecimento do grupo, mas 57% dos alunos discordam; 60% dos tutores concordam que o 

tempo disponibilizado para os alunos se prepararem para a sessão de tutorial é adequado, 

porém 54,2% dos alunos discordam. Concluiu-se que o PBL no curso de medicina é válido 

em razão das vantagens do método, todavia não deve ser aplicado como única forma de 

aprendizagem porque, na prática, há impasses que impossibilitam a efetividade do método. 

 

Palavras-chave: Aprendizado Ativo; Aprendizado Baseado em Problemas; Avaliação 

Educacional; Educação Superior 

 

 

PBL AND MEDICINE COURSE: A STRATEGY FOR TEACHING AND LEARNING 

AUTONOMY 

 

ABSTRACT 

 

Changes in the National Curricular Guidelines for the medicine course have been proposed 

involving active learning processes in the training of the future physician. This study has as its 

theme, the Problem Based Learning (PBL) method and its objective is to understand how it 

works in practice from the perception of students and tutors. To this end, a literature review has 

been made about tools for evaluating active learning methods. A PBL Evaluation Tool composed 

of two questionnaires has been also adapted and validated. The questionnaires have been applied 

online for students and tutors of the medical school in question. The responses obtained have 

been analyzed quantitatively. From these, it has been observed that most tutors (86.7%) and 

students (85.2%) agree on the use of PBL for the learning process. However, 66.7% of tutors and 

50% of students disagree that a fully PBL-oriented curriculum is required for the method to be 

effective. As for the differences, 86.7% of the tutors consider themselves facilitators in the 

identification of the knowledge gaps of the group, but 57% of the students disagree; 60% of 

tutors agree that the time available for students to prepare for the tutorial session is adequate, yet 



54.2% of students disagree. It has been concluded that the PBL in medical graduation is valid 

due to the advantages of the method, however it should not be applied as the only form of 

learning because, in practice, there are impasses that make the method's effectiveness impossible. 

 

Keywords: Active Learning; Educational Measurement; Higher Education; Problem-Based 

Learning 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

Com a instituição do Sistema Único de Saúde (SUS), em 1988, a população 

brasileira passou a se beneficiar mais intensamente da saúde pública e gratuita. 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 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 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). 

Nesse novo contexto, as metodologias ativas se fortalecem nos cursos de medicina 

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: tem a aprendizagem centrada no estudante, 

com o professor como facilitador da construção do conhecimento; baseia-se na curiosidade 

gerada pelos questionamentos; promove o desempenho de habilidades e atitudes individuais e 

grupais; prepara o estudante para o serviço de saúde multidisciplinar que será inserido no 

futuro; possibilita a aprendizagem por meio de diferentes recursos e métodos de ensino 

(vídeo-aulas, textos, imagens); incentiva a análise crítica e amplia construção de raciocínio 

clínico. Apesar de todas essas vantagens do método, ainda é preciso questionar se sua 

vivência realmente se mostra eficaz.  

Para responder a essa pergunta, é preciso – de início – registrar que existem 

abordagens diferenciadas de metodologias ativas, cada qual com a sua particularidade, as 

mais conhecidas são o método de aprendizagem baseado em equipe (TBL) e o método de 

aprendizagem baseado em problemas (PBL). Este último é que será o objeto de análise do 

presente estudo.  

O PBL consiste em uma divisão da turma em grupos de oito a doze pessoas que são  

acompanhadas por um tutor e devem seguir os sete passos estabelecidos: apresentação do 

problema, análise do problema, elaboração de hipóteses, reconhecimento das lacunas do 

conhecimento, estudo individual, integração dos conteúdos estudados em busca da melhor 
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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”, a do estudante e a 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, das 

avaliações dos pares e das avaliações que são desenvolvidas e aplicadas pelo próprio docente.  

O uso do PBL está sendo disseminado em contextos educacionais do ensino superior 

devido às 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, mais iniciativas entre os estudantes, aquisição de respeito aos prazos impostos 

por tutores e grupos e maior motivação do estudante 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 

conta 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 aprendizagem, quer em questões 

negativas ou desafiadoras que a metodologia apresentada poderá conter. 

Os dados dessa pesquisa sobre um instrumento de avaliação do método PBL em 

contexto de ensino em um curso de Medicina podem resultar em melhoras no método e, 

consequentemente, na formação de médicos generalistas, humanistas, críticos e reflexivos, 

haja vista 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. 
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2 DESENVOLVIMENTO  

 

OBJETIVOS  

 

Objetivo geral 

Entender como o PBL funciona na prática a fim de evidenciar suas vantagens e 

desvantagens a partir de percepção tanto de estudantes quanto de tutores de medicina de IES 

Privada Estado do Paraná 

Objetivos específicos 

Adaptar instrumento para avaliação do PBL 

Identificar os pontos fortes e fracos do método de ensino aplicado no curso de 

medicina de IES Privada Estado do Paraná a partir da percepção de estudantes e tutores 

Disponibilizar questionário em língua portuguesa para a avaliação do PBL de outras 

universidades de medicina 

Pesquisa aplicada, com abordagem quantitativa, e objetivos descritivos-exploratórios, 

desenvolvido com discentes e tutores de um curso de Medicina em uma IES Privada Estado 

do Paraná. 

 

MÉTODO 

 

Foi realizada 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, nos quais não foram encontradas formas de avaliar o PBL aplicado ao curso de 

medicina. Os dados oriundos da revisão de literatura foram utilizados para construção do 

Instrumento de Avaliação do PBL. Notou-se que seria relevante o instrumento atender não 

somente os formadores, mas também os indivíduos em processo de formação, pois a literatura 

expõe a importância da altivez da voz do educando em relação a sua aprendizagem. Dessa 

forma, o instrumento desenvolvido baseia-se em dois questionários: um para os estudantes 

(Apêndice 1) e outro para os tutores (Apêndice 2). 

A criação do instrumento foi baseada em questionários já existentes sobre outras 

metodologias ativas, como o TBL, e também sobre o próprio PBL aplicado em outros cursos. 

Foi utilizado o instrumento de avaliação do TBL criado pela faculdade Israelita de Ciências 
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da Saúde Albert Einstein e outro desenvolvido pela University Medical and Dental College, 

no qual se fez uma comparação da percepção dos alunos e facilitadores sobre a 

implementação do PBL. Além desses, houve o baseamento no instrumento que identifica o 

ponto de vista dos estudantes sobre o PBL elaborado pelo Mutassim Ibrahim aplicado na 

Aurabia Saudita. Como esse último foi o que mais se adequou aos objetivos da pesquisa, 

houve a solicitação, seguida da permissão pelos autores para que pudesse ser utilizado. Todos 

esses instrumentos foram traduzidos para a língua portuguesa por um profissional qualificado. 

As proposições feitas por esses instrumentos foram usadas como base para a elaboração do 

instrumento de avaliação usado nessa pesquisa havendo algumas modificações para adequá-lo 

a forma que o método é aplicado no Brasil. 

Os questionários consistem em proposições divididas nas dimensões “método”, 

“equipe” e “autopercepção” avaliadas pela escala de Likert, sendo: (1) concordo totalmente, 

(2) concordo, (3) não concordo, nem discordo, (4) discordo e (5) discordo totalmente. O 

questionário dos tutores apresenta 14 itens relacionados apenas ao método e o dos alunos, 32 

itens relacionados às três dimensões. 

 A validação dos questionários foi 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 passaram previamente por um avaliador 

com 42 anos de experiência em educação médica e metodologias ativas de ensino e 

aprendizagem, que pôde excluir itens, reter itens com ajustes e reter itens sem ajustes 

conforme o que julgava ser importante para cumprir o objetivo da pesquisa. 

Foram disponibilizados os dois questionários para validação de acordo com a escala de 

Likert, sendo: (1) totalmente adequado, (2) adequado, (3) parcialmente adequado, (4) 

inadequado e (5) não sei opinar. O avaliador não retirou nenhum item, entretanto sugeriu 

mudanças em quatro proposições em ambos os questionários bem como acrescentou uma 

afirmação sobre a importância da sequência de passos da tutoria na identificação das lacunas 

de conhecimento.  

Depois que os dois questionários foram validados, eles foram aprovados pelo Comitê 

de Ética pelo número do parecer 33554220.3.0000.5539 (Anexo A). Os mesmos foram 

aplicados através da plataforma de formulários do Google para todos os alunos do curso de 

medicina da IES, 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. 



9 

 

Os dados obtidos a partir das respostas dos estudantes de medicina e dos tutores do 

referido curso foram analisados quantitativamente a partir dos resultados obtidos pelo 

formulário do Google. Para uma melhor interpretação, a escala de Likert foi condensada em 

três níveis de concordância: concordo (concordo totalmente e concordo), neutro (não 

concordo nem discordo) e discordo (discordo totalmente e discordo). 

 

3 APRESENTAÇÃO DOS DADOS (RESULTADOS) 

 

3.1 QUESTIONÁRIO DOS TUTORES  

  

A tabela 1 apresenta os dados obtidos a partir da aplicação do instrumento para os 15 

tutores participantes desta pesquisa. O perfil dos respondentes em relação à idade varia de 33 

anos a 57 anos, com uma média total de 36 anos; em relação à formação há uma variedade de 

graduações: ciências biológicas, medicina, farmácia, educação física e medicina veterinária, 

sendo que 93,3% desses são formados pelo método tradicional de aprendizado; em relação ao 

tempo de atuação como tutor, grande parte dos voluntários (33,4%) desempenham a função há 

3 anos.  

 Ao se analisar as respostas dos tutores, percebe-se que, apesar de a maioria não ter 

utilizado metodologias ativas durante a sua própria graduação, eles acreditam que a estratégia 

do PBL é importante para o processo de aprendizagem em medicina porque facilita a 

integração de conteúdo e, consequentemente, melhora o raciocínio clínico e o entendimento 

global das matérias, além disso, eles defendem que a retenção de conhecimento é melhor 

nesse método do que no tradicional, possivelmente porque entendem que a motivação dos 

alunos para a aprendizagem aumenta com os problemas apresentados nas sessões de tutoria. 

Tutores consideram que o conteúdo disponibilizado, o tempo de sessão de tutoria e o tempo 

de estudo são adequados. Todavia, 66,7% dos respondentes discordam que seja necessário um 

currículo totalmente voltado para o PBL para que o método seja efetivo; isso pode decorrer de 

que uma quantidade razoável de tutores (40%) não acredita que os alunos sempre alcançam os 

objetivos de estudo propostos.  

Segundo os respondentes, a IES utiliza o PBL de maneira adequada uma vez que 

oferecem treinamento para atuarem como tutores e disponibilizam medidas acessíveis para 

rever as dificuldades apresentadas pelo método. Além disso, se consideram como facilitadores 

no processo de identificação das lacunas de conhecimento do grupo (86,7%) e também 
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concordam que a sequência de passos na sessão da tutoria é importante na identificação das 

lacunas de conhecimento (73,4%). 

A tabela 1 (Resultados dos dados dos tutores) apresentada a seguir representa a análise 

final da coleta de dados quanto as respostas dos 15 tutores participantes desta pesquisa. 

  

 Tabela 1 – Percepção dos tutores quanto ao método PBL. 

 

Fonte: Os autores 

 

Proposições Concordo Neutro Discordo 

1. Usar da estratégia do PBL para o processo de 

aprendizagem em medicina é importante 

86.7% 13.3% 0% 

2. Reconheço que recebi treinamento para atuar como 

tutor na metodologia PBL 

66.7% 20% 13.3% 

3. Reconheço que sou facilitador na identificação das 

lacunas do conhecimento do grupo 

86.7% 13.3% 0% 

4. A faculdade disponibiliza medidas acessíveis para 

rever as dificuldades apresentadas no PBL 

86.6% 0% 13.4% 

5. Os problemas apresentados nas sessões de tutoria 

aumentam a motivação dos alunos para a 

aprendizagem 

66.7% 20% 13.3% 

6. Acredito que o grupo sempre consegue alcançar os 

objetivos de estudos propostos 

53.4% 6.7% 39.9% 

7. Considero que seja necessário um currículo 

totalmente voltado para o PBL para que o método 

seja efetivo 

13.3% 20% 66.7% 

8. Considero que o conteúdo disponibilizado para o 

estudo é adequado 

80% 13.3% 6.7% 

9. Considero que a retenção do conhecimento pelos 

alunos é maior no PBL 

60% 33.3% 6.7% 

10. Entendo que a integração das disciplinas na 

complementação da resolução dos problemas 

auxilia no entendimento global dos conteúdos 

86.6% 13.4% 0% 

11. Concordo que o método facilita a integração de 

conteúdo, consequentemente melhora o raciocínio 

clínico 

86.6% 6.7% 6.7% 

12. Considero que o tempo da sessão de tutorial é 

suficiente para atingir os objetivos propostos 

80% 6.7% 13.3% 

13. Considero que o tempo disponibilizado para os 

alunos se prepararem para as sessões de tutorial é 

adequado 

60% 6.7% 33.3% 

14. Considero que seguir a sequência correta de passos 

na sessão de tutoria é importante na identificação 

das lacunas de conhecimento 

73.4% 20% 6.6% 



11 

 

A partir destas percentagens descritivas e do perfil de formação dos tutores, notamos 

que - neste processo de aplicação do questionário - os participantes da coleta de dados 

permitiram a compreensão de que o uso da estratégia do PBL para o processo de 

aprendizagem em medicina é importante, assim como que os tutores se reconhecem como 

facilitadores na identificação das lacunas do conhecimento do grupo. 

  

3.2 QUESTIONÁRIO DOS ALUNOS  

 

A tabela 2 apresenta os dados obtidos a partir da aplicação do instrumento para os 142 

alunos participantes desta pesquisa. O perfil dos respondentes em relação à idade varia de 17 

a 37 anos, com uma média total de 23 anos; dentre esses, 91% não possui outra formação. A 

maioria dos voluntários é do primeiro ano do curso de medicina (28,9%); 17,6% das respostas 

foram de alunos do segundo ano, 21,8% do terceiro, 24,6% do quarto, 5,6% do quinto e 1,4% 

do sexto; em relação a horas estudadas, grande parcela dos alunos estudam mais de cinco 

horas diariamente (44,4%) e apenas 0,7% dizem estudar menos de uma hora por dia.  

A análise geral dos dados obtidos por meio da aplicação do questionário com a 

participação dos 142 alunos de medicina resultou na tabela 2 (Resultados dos dados dos 

alunos), conforme descrição a seguir. 

 

Tabela 2 – Percepção dos alunos quanto ao método PBL 

Proposições Concordo Neutro Discordo 

 

MÉTODO 

   

1. Considero que usar da estratégia do PBL para o 

processo de aprendizagem em medicina é 

importante 

85.2% 6.3% 8.5% 

2. Considero que seja necessário um currículo 

totalmente voltado para o PBL para que o 

método seja efetivo 

33.1% 16.9% 50% 

3. Reconheço que recebi treinamento para usar do 

PBL como estratégia de aprendizagem 

42.2% 14.1% 43.7% 

4. O PBL me estimula a aprender as disciplinas 

básicas (histologia, anatomia, fisiologia...) 

50% 14.1% 35.9% 

5. Acredito que as sessões do tutorial são 

suficientes para eu aprender o conteúdo 

abordado 

15.5% 8.5% 76% 

6. Os problemas apresentados nas sessões de 

tutoria aumentam minha motivação para o 

66.2% 13.4% 20.4% 
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estudo 

7. Considero que o processo de aprendizado ativo 

consome mais tempo que o processo 

aprendizado passivo 

86.6% 7% 6.4% 

8. Concordo que a integração das disciplinas na 

complementação da resolução dos problemas 

auxilia no entendimento global dos conteúdos 

90.1% 2.8% 7.1% 

9. Considero que o tempo da sessão de tutorial é 

suficiente para atingir os objetivos propostos 

59.1% 22.5% 18.4% 

10. Considero que o tempo disponibilizado para me 

preparar para as sessões de tutorial é adequado 

23.3% 22.5% 54.2% 

11. Minha faculdade disponibiliza medidas 

acessíveis para rever as dificuldades 

apresentadas no PBL 

21.1% 26.1% 52.8% 

12. Reconheço-me capaz de integrar o conteúdo 

para melhorar meu raciocínio clínico 

62% 21.8% 16.2% 

13. Considero que seguir a sequência correta de 

passos na sessão de tutoria é importante na 

identificação das lacunas de conhecimento 

38% 31.7% 30.3% 

14. O tutor sempre é facilitador para identificar as 

lacunas de conhecimento do grupo 

19.8% 23.2% 57% 

 

EQUIPE 

 

   

15. As sessões de tutorial melhoram meu 

relacionamento interpessoal 

79.6% 7.7% 12.7% 

16. As sessões de tutorial melhoram meu trabalho 

em equipe 

78.9% 9.9% 11.2% 

17. O bom relacionamento com o tutor influencia o 

meu desenvolvimento na sessão de tutorial 

95.7% 2.1% 2.2% 

18. As discussões sobre o problema com o grupo 

aumentam meu aprendizado e minha 

capacidade de decisão 

78.2% 7.7% 14.1% 

19. O trabalho em equipe é importante para 

resolução de problemas 

90.2% 7.7% 2.8% 

20. As avaliações da minha participação nas 

sessões de tutorial pelo tutor e pelos membros 

do grupo favorecem o meu desenvolvimento 

70.5% 11.3% 18.2% 

 

AUTOPERCEPÇÃO 

 

   

21. A utilização de diferentes recursos audiovisuais 

auxiliam na minha aprendizagem e na minha 

participação nas sessões de tutorial 

76.7% 9.9% 13.4% 

22. Meu desempenho é influenciado pelo tanto que 

eu me dediquei ao estudo de caso 

69% 9.9% 21.1% 
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Fonte: Os autores 

 

Para a interpretação e a compreensão dos dados coletados, a apresentação dos 

resultados foi organizada em subseções conforme a divisão de fatores do PBL aplicados ao 

questionário. 

  

 

3.2.1 Sobre o método  

  

A interpretação da dimensão sobre o método aponta que 85% dos respondentes 

acreditam que usar da estratégia do PBL para o processo de aprendizagem em medicina é 

importante, mesmo metade dos alunos considerando que um currículo totalmente voltado para 

o PBL não seja necessário, provavelmente porque não consideram as sessões de tutoria 

suficientes para aprender todo o conteúdo abordado.  

Por outro lado, os voluntários concordam que são estimulados a aprender as 

disciplinas básicas, que os problemas apresentados nas sessões de tutoria aumentam a 

motivação para o estudo, que a integração das disciplinas auxilia no entendimento global dos 

conteúdos e que o tempo da sessão de tutorial é suficiente para atingir os objetivos propostos. 

23. Acredito que a metodologia ativa seja 

significativa para meu futuro profissional 

76.8% 13.4% 9.8% 

24. Depois que tive contato com o método melhorei 

minhas habilidades de procurar informações em 

fontes confiáveis 

88% 4.9% 7.1% 

25. A estratégia de aprendizagem do PBL me ajuda 

a identificar minhas lacunas do conhecimento 

63% 14.8% 21.8% 

26. As sessões de tutorial aperfeiçoam minhas 

habilidades de comunicação 

89.5% 4.2% 6.3% 

27. Aprendi a manejar melhor o meu tempo com o 

PBL 

37.4% 26.8% 35.8% 

28. Consigo administrar meu tempo de estudo 

facilmente 
14.8% 20.4% 64.8% 

 

29. Eu consigo contribuir para o grupo com meus 

conhecimentos adquiridos 

81.7% 11.3% 7% 

30. Considero que o sucesso do grupo depende da 

minha participação 

47.2% 26.8% 26% 

31. Minha retenção do conhecimento é maior no 

PBL 

54.9% 18.3% 26.8% 

32. Sinto-me satisfeito com minha capacidade de 

aprender com autonomia 

41.6% 29.6% 28.8% 
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Contudo, o tempo disponibilizado para o estudo do conteúdo não é suficiente (54,2%) visto 

que o método de aprendizagem ativo consome mais tempo que o método de aprendizagem 

passivo.  

De acordo com os alunos, a IES não oferece medidas acessíveis para rever as 

dificuldades do PBL (52,8%) e 43,7% afirmam não ter recebido treinamento para usar o PBL 

como estratégia de aprendizagem. Somado a isso, 57,1% não concordam que os tutores 

sempre são facilitadores para identificar as lacunas de conhecimento do grupo.  

Nota-se que não houve uma avaliação final e conclusiva sobre seguir a sequência 

correta de passos na sessão de tutoria haja vista que 31,7% foram neutros, 38% concordam e 

30,3% discordam. Esses resultados podem decorrer da internalização dos passos da tutoria e 

familiarização com o método com a progressão do curso.  

  

3.2.2 Sobre a equipe  

  

É sabido que o trabalho em equipe é fundamental para a área da saúde. Por essa razão, 

é necessário que habilidades nesse sentido sejam desenvolvidas desde a graduação. Os 

respondentes concordam que o trabalho em equipe é importante para resolução de problemas 

(90,2%) e que as discussões sobre o problema de tutoria com o grupo aumentam o 

aprendizado e a capacidade de tomar decisões (78,2%). Ademais, as sessões de tutoria 

melhoram o relacionamento interpessoal (79,6%) e melhoram o trabalho em equipe (78,9%). 

Além do relacionamento com os outros alunos, o bom relacionamento com o tutor é 

indispensável, visto que influencia no desenvolvimento do aluno na sessão de tutoria (95,7% 

concordam com a proposição).  

Outrossim, os voluntários concordam que o seu próprio desenvolvimento é favorecido 

com avaliações de membros do grupo e do tutor sobre sua participação na tutoria (70,5%).  

  

3.2.3 Sobre a autopercepção  

  

Com a interpretação sobre a dimensão da autopercepção, conclui-se que, em contexto 

geral, os alunos têm uma visão positiva sobre a aprendizagem com a metodologia ativa, pois 

percebem-se capazes de integrar os conteúdos para melhorar o raciocínio clínico (62%), 

acreditam que a metodologia ativa é significativa para o futuro profissional (76,8%),  avaliam 

que a retenção de conhecimento é maior no PBL (54,9%), notam a possibilidade de utilização 

de diferentes recursos audiovisuais auxiliam na aprendizagem e na participação nas sessões de 
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tutoria (76,7%) e, por fim, constatam que  as sessões de tutoria aperfeiçoam suas habilidades 

de comunicação (89,5%).  

As sessões de tutoria se estruturam a partir de um trabalho grupal, por isso foi avaliada 

a autopercepção dos alunos em relação ao grupo. A maioria (81,7%) concorda que consegue 

contribuir com seus conhecimentos adquiridos e que o sucesso da reunião depende de sua 

participação (47,2%).  

Os alunos se percebem como protagonistas de seu aprendizado quando 69,3% 

reconhecem que o seu desempenho é influenciado pelo tanto que se dedicam ao caso das 

sessões de tutoria e também por conseguirem identificar suas lacunas de conhecimento 

(63,4%). Sendo assim, desenvolvem habilidades de procurar informações em fontes 

confiáveis (88%). Em contrapartida, 28,8% não se sentem satisfeitos com a sua capacidade de 

aprender com autonomia.  

Outro ponto interessante de se observar é que há discordância em relação a aprender 

manejar melhor o tempo utilizando o PBL: 37,4% concordam, 35,9% discordam e 26,8% são 

neutros; porém a maioria dos alunos concordam que não administram facilmente o tempo de 

estudo com o PBL (64,7%), possivelmente devido a considerarem o tempo disponibilizado 

para o estudo insuficiente (como descrito no método). 

A partir destas percentagens descritivas, notamos que a integração das disciplinas na 

complementação da resolução dos problemas auxilia no entendimento global dos conteúdos, 

ademais, o bom relacionamento com o tutor influencia no desenvolvimento dos alunos na 

sessão de tutoria e, por fim, o trabalho em equipe é importante para resolução dos problemas. 

 

3.3 DISCUSSÃO 

O presente estudo teve como processo de desenvolvimento a adaptação, a validação e 

a aplicação de um instrumento para avaliação do PBL, que auxiliou na identificação dos 

pontos fortes e fracos do método de ensino aplicado no curso de medicina de IES Privada 

Estado do Paraná a partir da percepção de estudantes e tutores.  

A relevância de o Instrumento de Avaliação do PBL ter sido utilizado foi a 

possibilidade de confirmar vários aspectos já abordados na literatura sobre as metodologias 

ativas acerca, especialmente, da aprendizagem em si e sua influência na atuação profissional 

médica. Ainda, discutir as discordâncias e similaridades entre opiniões de tutores e alunos 

acerca do PBL a fim de aperfeiçoar sua aplicação a partir das dificuldades singulares da IES. 

De acordo com Cerqueira (2016), o PBL ocorre por meio de um trabalho cooperativo, 

no qual todos participantes atuam como protagonistas e valorizam a boa convivência já que 
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aprendem a observar e escutar o que o outro diz, conseguem construir a solidariedade entre 

eles e adquirem potencial para corrigir-se mutuamente. Além disso, o autor afirma que o 

trabalho em grupo possibilita a aprendizagem interdisciplinar e o desenvolvimento de 

competências de comunicação. Todos esses pontos são confirmados pelos dados aqui 

apresentados,  porquanto as respostas positivas em relação ao trabalho em equipe foram as de 

maior concordância entre os alunos voluntários. Essas habilidades e atitudes desenvolvidas 

durante a graduação são fundamentais para a interdisciplinaridade no contexto da saúde. 

Somado a isso, os alunos aprimoram sua autonomia em instruir-se através do estudo 

auto-direcionado com integração dos conhecimentos. Como observado por Cerqueira (2016), 

o PBL não é apenas um conjunto de técnicas para solucionar problemas, ele está pautado na 

integração de conhecimentos estruturados em torno de situações reais, incentiva 

aprendizagem autônoma e do trabalho em equipe. Dessa maneira, o PBL se mostra 

fundamental para a formação dos médicos, já que essa profissão é constantemente atualizada 

e, portanto, se faz necessário que eles saibam aprender a aprender.  

Entende-se com esse estudo que a utilização do PBL como estratégia de aprendizagem 

é válida e importante porque, assim como elucidado por Souza (2015) ela visa à compreensão 

do conteúdo para sua posterior memorização, enquanto que o método tradicional visa apenas 

à memorização. Isso faz com que os profissionais formados pelo método ativo estejam mais 

capacitados a resolver de forma autônoma e responsável os casos reais.  

Além disso, como observado por Cerqueira (2016), o estudo ativo promove melhor 

retenção de conhecimento, aperfeiçoa o raciocínio clínico devido a maior integração de 

conteúdo (em contexto de escolas de medicina), aumenta a motivação para estudar a partir dos 

problemas apresentados nas sessões de tutoria. As sessões de tutoria em si, por sua vez, fazem 

com que os alunos desenvolvam habilidades de comunicação, sintam responsabilidade pelo 

próprio aprendizado, valorizem o trabalho em grupo e se desenvolvam a partir de críticas 

construtivas de tutores e membros do grupo. Todos esses benefícios contribuem para que os 

alunos entendam que o PBL é significativo para seu futuro profissional.  

Entretanto, tutores e alunos discordam que as sessões de tutoria são suficientes para 

aprenderem todo o conteúdo necessário. Esse fato é explanado por uma pesquisa feita por 

Khan (2015), na qual os graduandos consideram benéficas as palestras para aprendizagem de 

conceitos básicos para o estudo.  

Ambos os questionários mostraram que tutores e alunos concordam que usar da 

estratégia do PBL para o processo de aprendizagem é importante, mas que um currículo 

totalmente voltado para essa metodologia pode não ser interessante, dado que, segundo 
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tutores  avaliam, nem sempre os alunos conseguem alcançar os objetivos propostos; ademais 

os discentes reclamam que as sessões de tutoria não são suficientes para compreender todo o 

conteúdo abordado.  

A percepção sobre a metodologia em questão difere em vários pontos relevantes como 

o tempo de estudo para se preparar para as tutorias, o tutor atuar como facilitador na 

identificação das lacunas de conhecimento do grupo e o reconhecimento de ter tido 

treinamento adequado para a utilização do método. Os tutores acreditam que o tempo de 

estudo é suficiente e que sempre auxiliam a reconhecer os pontos fracos dos alunos, 

entretanto, a opinião dos alunos é oposta. Também há outro ponto de divergência entre as 

respostas, já que alunos discordam que a faculdade disponibiliza medidas acessíveis para 

rever as dificuldades apresentadas no PBL.  

De acordo com Souza (2015), o tempo é uma limitação do PBL, pois é necessário um 

tempo maior para instruir-se a fim de que ocorra um estudo autônomo capaz de alcançar um 

nível satisfatório de aprendizagem. Portanto, quando esse tempo é insuficiente, gera 

insegurança nos estudantes sobre o conhecimento adquirido.  

Em relação às características necessárias para ser tutor, Cerqueira (2016) aborda que a 

interação do tutor com o graduando deve ser em um nível metacognitivo por meio de 

questionamentos baseados no conhecimento prévio dos alunos, com intuito de instigá-los a 

aprofundar seus conhecimentos. Desse modo, entende-se que o papel do tutor é fundamental 

para a efetividade do método. 

Ainda sobre as divergências apresentadas acima, foi observado que o treinamento 

também é uma limitação do PBL no ensino de graduação em saúde (UBIRAJARA, 2016), por 

isso ele propõe que tutores e graduandos passem por treinamento permanente de adaptação a 

esse modelo pedagógico .  

Ainda assim, a IES consegue assistir bem aos tutores, que reconhecem que tiveram 

treinamento para atuar na sua função e conseguem rever suas dificuldades acerca do método 

facilmente. Outrossim, consegue oferecer tempo suficiente para que as sessões de tutoria 

aconteçam, disponibilizar material de estudo adequado para os alunos e aplicar o método de 

aprendizagem de tal forma que seus benefícios sejam reconhecidos por tutores e alunos. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Concluiu-se que a percepção dos estudantes e tutores do curso de medicina de IES 

privada do estado do Paraná sobre o PBL é, em geral, positiva em relação à motivação para 
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estudar, integração de conteúdo, retenção de conhecimento e desenvolvimento de habilidades 

pessoais. Todavia, não deve ser aplicada como única forma de aprendizagem porque, na 

prática, ainda há impasses que impedem que as sessões de tutoria sejam suficientes para que 

os alunos aprendam todo o conteúdo necessário, além de que existem visões diferentes de 

tutores e alunos sobre pontos importantes da aplicação do PBL.  

Há limitações quanto ao resultado dessa pesquisa pela amostra ser pequena em relação 

ao total de alunos e tutores, por isso é indicado que a faculdade tenha a avaliação de todos eles 

para aprimorar suas qualidades e estratégias de ensino.  
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Parecer do CEP 
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Apêndice 1  

 

Questionário dos Tutores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposições 

1. Usar da estratégia do PBL para o processo de aprendizagem em medicina é importante 

2. Reconheço que recebi treinamento para atuar como tutor na metodologia PBL 

3. Reconheço que sou facilitador na identificação das lacunas do conhecimento do grupo 

4. A faculdade disponibiliza medidas acessíveis para rever as dificuldades apresentadas no PBL 

5. Os problemas apresentados nas sessões de tutoria aumentam a motivação dos alunos para a 
aprendizagem 

6. Acredito que o grupo sempre consegue alcançar os objetivos de estudos propostos 

7. Considero que seja necessário um currículo totalmente voltado para o PBL para que o método seja 

efetivo 

8. Considero que o conteúdo disponibilizado para o estudo é adequado 

9. Considero que a retenção do conhecimento pelos alunos é maior no PBL 

10. Entendo que a integração das disciplinas na complementação da resolução dos problemas auxilia no 
entendimento global dos conteúdos 

11. Concordo que o método facilita a integração de conteúdo, consequentemente melhora o 

raciocínio clínico 

12. Considero que o tempo da sessão de tutorial é suficiente para atingir os objetivos propostos 

13. Considero que o tempo disponibilizado para os alunos se prepararem para as sessões de tutorial é 

adequado 

14. Considero que seguir a sequência correta de passos na sessão de tutoria é importante na 

identificação das lacunas de conhecimento 
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Apêndice 2 

 

Questionário dos Alunos 

 

Proposições 

 

MÉTODO 

1. Considero que usar da estratégia do PBL para o processo de aprendizagem em medicina é importante 

2. Considero que seja necessário um currículo totalmente voltado para o PBL para que o método seja 

efetivo 

3. Reconheço que recebi treinamento para usar do PBL como estratégia de aprendizagem 

4. O PBL me estimula a aprender as disciplinas básicas (histologia, anatomia, fisiologia...) 

5. Acredito que as sessões do tutorial são suficientes para eu aprender o conteúdo abordado 

6. Os problemas apresentados nas sessões de tutoria aumentam minha motivação para o estudo 

7. Considero que o processo de aprendizado ativo consome mais tempo que o processo aprendizado 

passivo 

8. Concordo que a integração das disciplinas na complementação da resolução dos problemas auxilia no 
entendimento global dos conteúdos 

9. Considero que o tempo da sessão de tutorial é suficiente para atingir os objetivos propostos 

10. Considero que o tempo disponibilizado para me preparar para as sessões de tutorial é adequado 

11. Minha faculdade disponibiliza medidas acessíveis para rever as dificuldades apresentadas no PBL 

12. Reconheço-me capaz de integrar o conteúdo para melhorar meu raciocínio clínico 

13. Considero que seguir a sequência correta de passos na sessão de tutoria é importante na identificação 

das lacunas de conhecimento 

14. O tutor sempre é facilitador para identificar as lacunas de conhecimento do grupo 

 

EQUIPE 

 

15. As sessões de tutorial melhoram meu relacionamento interpessoal 

16. As sessões de tutorial melhoram meu trabalho em equipe 

17. O bom relacionamento com o tutor influencia o meu desenvolvimento na sessão de tutorial 

18. As discussões sobre o problema com o grupo aumentam meu aprendizado e minha capacidade de 

decisão 

 

19. O trabalho em equipe é importante para resolução de problemas 

20. As avaliações da minha participação nas sessões de tutorial pelo tutor e pelos membros do grupo 

favorecem o meu desenvolvimento 

 

AUTOPERCEPÇÃO 

 

21. A utilização de diferentes recursos audiovisuais auxiliam na minha aprendizagem e na minha 

participação nas sessões de tutorial 

22. Meu desempenho é influenciado pelo tanto que eu me dediquei ao estudo de caso 

23. Acredito que a metodologia ativa seja significativa para meu futuro profissional 

24. Depois que tive contato com o método melhorei minhas habilidades de procurar informações em 

fontes confiáveis 

25. A estratégia de aprendizagem do PBL me ajuda a identificar minhas lacunas do conhecimento 

26. As sessões de tutorial aperfeiçoam minhas habilidades de comunicação 
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27. Aprendi a manejar melhor o meu tempo com o PBL 

28. Consigo administrar meu tempo de estudo facilmente 

29. Eu consigo contribuir para o grupo com meus conhecimentos adquiridos 

30. Considero que o sucesso do grupo depende da minha participação 

31. Minha retenção do conhecimento é maior no PBL 

32. Sinto-me satisfeito com minha capacidade de aprender com autonomia 


