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RESUMO 
Este estudo tem como objetivo analisar questões referentes às metodologias ativas utilizadas no Curso 
de Medicina da Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes, no contexto do currículo 
integrado, para verificar as contribuições dessas no processo educativo-avaliativo na ótica de 
estudantes e professores. Os conhecimentos e competências se modificam ao longo do tempo, por isso 
deve-se pensar em uma metodologia sustentada na prática de educação libertadora e numa formação 
profissional onde o sujeito é ativo, apto a aprender a aprender. Trata-se de um estudo quantitativo, de 
corte transversal, realizado por meio da aplicação de um questionário constituído por 11 
questionamentos. Os resultados obtidos evidenciaram a necessidade de abrir novas discussões sobre 
algumas das questões aqui propostas para que os estudantes sejam estimulados ao engajamento efetivo 
no processo de construção do seu próprio conhecimento, orientados e apoiados pelos profissionais que 
os acompanham, num trabalho colaborativo. 
Palavras-chave: metodologias ativas, graduação médica, aprendizagem 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
This study aims to examine issues relating to active methodologies in the course of Medicine, 
Universidade Estadual de Montes Claros/Unimontes in the context of an integrated curriculum, to 
verify the contributions of those in the educational process-evaluation from the perspective of students 
and teachers. The knowledge and skills change over time, so we must think in a sustained approach in 
the practice of liberating education and professional training where the subject is active, able to learn 
to learn. This is a quantitative study, cross-sectional, conducted through the application of a 
questionnaire comprising 11 questions. These data emphasize the need to open new discussions about 
some of the questions proposed here so that students are encouraged to effective engagement in the 
process of constructing their own knowledge, guided and supported by professionals who assist them, 
in a collaborative work. 
Keywords: active methodology, graduate medical, learning 
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Os estudos e resultados deste artigo estão 
vinculados ao projeto de pesquisa Sistema de 
Avaliação na Graduação Médica: a experiência 
de Montes Claros-MG/Brasil e tem como pro-
pósito analisar questões referentes às metodo-
logias ativas utilizadas no Curso de Medicina 
da Universidade Estadual de Montes Claros/ 
Unimontes, no contexto do currículo integra-
do, para verificar as contribuições dessas no 
processo educativo-avaliativo.  

A trajetória histórica da formação dos 
profissionais de saúde sempre pautou-se na 
utilização de metodologias tradicionais, inspi-
rada no mecanicismo cartesiana-newtoniana, 
fragmentado e reducionista. Separou-se o cor-
po da mente, a razão do sentimento, a ciência 
da ética, compartimentalizando-se, consequen-
temente, o conhecimento em campos alta-
mente especializados, em busca da eficiência 
técnica (Behrens, 2005). No bojo dessa idéia, a 
organização da universidade fortalece as subdi-
visões em centros e departamentos, estrutu-
rando os cursos em períodos/séries e discipli-
nas isoladas. 

Tal pensamento também influencia o 
processo ensino-aprendizagem que, na maioria 
das vezes, se dá através da reprodução do 
conhecimento transmitido pelo professor, sen-
do o aluno um recetor passivo, reprodutor do 
saber transmitido, mero expectador. Esse pen-
samento desconsidera a importância da forma-
ção de um sujeito crítico, autônomo, constru-
tor de sua própria história, no contexto da 
sociedade atual.  

Isso porque, a sociedade contemporânea 
convive com novos meios de comunicação 
provocados pelo acelerado avanço das novas 
tecnologias e por uma rede de relações vivas 
em permanente transformações, há um cons-
tante debate quanto às urgentes mudanças que 
devem ocorrer nas instituições de ensino 
superior, dentre estas, a reconstrução de seu 
papel social (Mitre et al., 2008). 

Tendo em vista tais processos de mudança 
na formação de profissionais, o Brasil cria a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 
LDBEN, 9394/96, que vem definir, entre as 

finalidades da educação superior, o estímulo ao 
conhecimento dos problemas do mundo atual, 
nacional e regional, e a prestação de serviço 
especializado à população, estabelecendo com 
ela uma relação de reciprocidade. Nesse sen-
tido, as Diretrizes Curriculares Nacionais 
(DCN), considerando os processos de mudan-
ça na formação de profissionais de saúde, 
propõe uma abordagem ampliada e integrada 
dos currículos, baseada na formação por 
competência e no estímulo à utilização de 
metodologias ativas de aprendizagem, ressal-
tando o compromisso das universidades com 
as necessidades da sociedade, principalmente, 
na defesa da saúde como um direito e na 
garantia da universalização e da integralidade 
do cuidado à saúde. 

Partindo do pressuposto que a atividade 
profissional pode continuar por muitos e 
muitos anos e que os conhecimentos e compe-
tências vão se modificando rapidamente ao 
longo do tempo, deve-se pensar em uma meto-
dologia sustentada na prática de educação 
libertadora e numa formação profissional onde 
o sujeito é ativo, apto a aprender a aprender.  

Contrapondo ao método tradicional de 
transmissão do saber, no qual o professor é o 
centro do processo, detentor do saber e do 
conhecimento e o aluno é sujeito passivo, 
recetor, que observa e memoriza as informa-
ções, a metodologia ativa é baseada em uma 
aprendizagem de problematização, na qual o 
professor assiste o aluno na construção do 
próprio conhecimento (Piaget, 1976; Ventu-
relli, 2003). 

Por isso, o uso de metodologias ativas vem 
sendo proposto como alternativa para a forma-
ção de profissionais na área da saúde a fim de 
imprimir uma nova lógica de atenção. Nesta 
perspetiva, a Universidade Estadual de Montes 
Claros implantou no curso de Medicina, há 
mais de uma década, os métodos ativos de 
aprendizagem em sua estrutura curricular, 
objeto deste de análise deste estudo, buscando 
as contribuições dessas metodologias ativas no 
processo educativo-avaliativo na ótica de 
estudantes e professores. 
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Metodologias ativas: Algumas reflexões 
A produção de novos conhecimentos requer 

a aceitação de novas bases de aprendizagem: 
uma aprendizagem que abarque a autoinici-
ativa, as dimensões afetivas e intelectuais, 
através do exercício da curiosidade, da intui-
ção, da emoção e da responsabilização, aguçan-
do a capacidade crítica de observar e investigar 
o objeto, para com isso confrontar, questionar, 
conhecer, atuar e (re)conhecê-lo (Freire, 1999, 
2006). Frente ao exposto, entende-se que o ato 
de aprender deve ser um processo reconstru-
tivo, de tal forma que permita ao sujeito fazer 
diferentes tipos de relações entre fatos e 
objetos, contribuindo nas ressignificações e 
reconstruções, e na sua utilização em situações 
variadas. 

Para isso, deve-se utilizar uma metodologia 
que coloque o estudante ao lado do professor 
que deverá assumir o papel de orientador e 
mediador do processo educativo de ensino-
aprendizagem. No contexto de uma ação dialó-
gica e problematizadora, a partir de uma análi-
se profunda da problemática, para que estes 
possam descobrir e redescobrir a totalidade e 
predispor-se a desnudá-la para responder às 
questões propostas (Reibnitiz & Prado, 2006). 
De acordo com Mitre et al. (2008, p. 2136), as 
metodologias ativas “utilizam a problema-
tização como estratégia de ensino-aprendiza-
gem, com o objetivo de alcançar e motivar o 
discente, pois diante do problema, ele se de-
tém, examina, reflete, relaciona a sua história e 
passa a ressignificar suas descobertas”. A pro-
blematização pode conduzir o estudante ao 
contato com as informações e à produção do 
conhecimento, especialmente, com a finalidade 
de solucionar os empecilhos e desenvolver o 
seu próprio desenvolvimento. 

Entende-se que a ação de problematizar 
ressalta a práxis, na qual o sujeito busca solu-
ções para a realidade em que vive, tornando-se 
capaz de transformá-la por sua ação, ao mesmo 
tempo em que se transforma. Essa ação o 
permite identificar novos problemas num pro-
cesso ininterrupto de buscas e transformações 
(Freire, 1999). A reflexão sobre as situações 

propostas desencadeia a busca de fatores expli-
cativos e a hipótese de solução ou soluções 
para o problema. 

Para Pimenta e Anastasiou (2005, p. 195), o 
“método de ensinar e fazer aprender (ensi-
nagem) pode-se dizer que ele depende, inicial-
mente, da visão de ciência, de conhecimento e 
de saber escolar do professor”. As metodo-
logias de ensino podem ser entendidas como 
uma estratégia de ensino centrada no estu-
dante, que desloca o seu papel de recetor 
passivo e passa a assumir o de agente e prin-
cipal responsável pela sua aprendizagem. 

Nessa visão, o conhecimento se constrói no 
movimento de atuação sobre a realidade, 
refeita pela reflexão (pensamento), a qual ori-
enta o sujeito em sua transformação por meio 
da práxis. Para Cyrino e Toralles-Pereira 
(2004), a inserção crítica na realidade atribui 
significado à aprendizagem. Por conseguinte, o 
processo ensino-aprendizagem é complexo, de 
natureza dinâmica e não ocorre de forma 
linear. Ele requer ações direcionadas para que 
o estudante aprofunde e amplie os significados 
construídos por meio de sua participação, e do 
professor um trabalho contínuo de reflexão, de 
disponibilidade para o acompanhamento e 
investigação, sempre cuidadoso e atento ao 
surgimento de situações imprevistas e desco-
nhecidas. 

Dessa forma, o processo de ensino-aprendi-
zagem torna-se mais desafiador, motivador e 
prazeroso. Coerente com essa visão, Mitre et 
al. (2008, p. 2137) destaca que a educação 
deve ser uma prática libertadora, onde o ato de 
ensinar e aprender deve ser “um conjunto de 
atividades articuladas, nas quais esses 
diferentes atores compartilham, cada vez mais, 
parcelas de responsabilidade e comprometi-
mento”. Vista como uma prática política, 
reflexiva e capaz de formar uma nova lógica na 
compreensão do mundo, pautada na crítica 
criativa, responsável e comprometida de todos. 

Isso pressupõe relações mais democráticas 
entre estudantes e professores e a redefinição 
do papel do estudante e do professor, como 
dito anteriormente. Dessa forma, o estudante 
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deve ser ativo, questionador e curioso, com 
iniciativa, ético e responsável por seu próprio 
processo de aprendizagem. Já o professor/tutor 
precisa ter vontade e capacidade de permitir ao 
estudante participar ativamente do processo de 
aprendizagem. Por isso, as metodologias de 
ensino propõem estratégias de ensino centra-
das no estudante, sujeito ativo, histórico e 
temporal, responsável pela sua aprendizagem. 

 
MÉTODO 

Trata-se de um estudo descritivo de cunho 
quantitativo, de corte transversal, realizado por 
meio da aplicação de um questionário consti-
tuído por 11 questões fechadas, aplicado junto 
aos acadêmicos e professores do Curso de 
Medicina da Unimontes no ano de 2010. Estes 
são solicitados a responderem sobre a sua 
perceção com relação à utilização de metodo-
logias ativas no processo de aprendizagem, 
numa amostra aleatória de 12 estudantes e 8 
professores. Foi garantida a preservação do 
anonimato e confidencialidade das informações 
dos sujeitos da pesquisa, que participaram 
voluntariamente. Os dados referentes aos 
percentuais obtidos foram tratados usando o 
pacote estatístico SPSS 17. Este projeto foi 
aprovado pelo comitê de ética da Universidade 
Estadual de Montes Claros MG, sob o número 
578/07. 

 
Contexto do estudo 

A Universidade Estadual de Montes Claros 
– Unimontes é uma instituição estadual como 
autarquia vinculada à Secretaria de Ciências e 
Tecnologia do Estado de Minas Gerais e ofe-
rece anualmente 28 vagas no curso de Medici-
na. A nova conceção adotada por ela, há mais 
de dez anos, pauta-se no currículo integrado e 
nas metodologias ativas de aprendizagem. 

O Curso de Medicina da Unimontes visa 
formar profissionais aptos a enfrentar os desa-
fios do novo milênio, sobretudo para contribuir 
na busca de soluções para os problemas da 
saúde que afligem a humanidade. Para tanto, 
desde 2002 adotou-se o currículo integrado, 
utilizando a Aprendizagem Baseada em Proble-

mas (Problem Based Learning – PBL) como 
método de ensino, em 60% do curso. O PBL 
consiste na integração das disciplinas clássicas 
em módulos de ensino, com temática espe-
cífica, trabalhada a partir da discussão de pro-
blemas e busca de informações e subsídios 
teóricos e técnicos para a sua solução (Sardo & 
Del Sasso, 2008). 

 
APRESENTAÇÃO E 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
O resultado da análise sobre a participação 

e estimulação do discente em seminários 
indicou que: 25.0 % dos respondentes quase 
sempre participam de seminários ou são 
estimulados a fazê-lo; 58.4% algumas vezes e 
16.6% dificilmente. Esses dados sustentam a 
importância de uma discussão mais densa e 
compartilhada entre profissionais que atuam 
junto ao estudante. Segundo Anastasiou e 
Alves (2004, p. 90), o seminário “é um espaço 
em que as idéias devem germinar ou ser 
semeadas. Portanto, espaço, onde um grupo 
discuta ou debata temas ou problemas que são 
colocados em discussão”.   

Quanto à utilização da dramatização como 
ferramenta de aprendizagem, a maioria afir-
mou que dificilmente (66.6%) e (33.4%) disse-
ram que a utilizam algumas vezes. Percentuais 
estes que demonstram a necessidade de se 
discutir problemas através da teatralização, 
como por exemplo, a relação médico/paciente. 
Entendendo que a dramatização “é uma apre-
sentação teatral, a partir de um foco, problema, 
tema etc. Pode conter explicitação de idéias, 
conceitos, argumentos e ser também um jeito 
particular de estudo de casos, já que a 
teatralização de um problema ou situação 
perante os estudantes equivale a apresentar-
lhes um caso de relações humanas” (Anas-
tasiou & Alves, 2004, p. 89). 

Ao serem questionados se são estimulados 
a pensar situações-problemas, os estudantes 
disseram: sempre estimulados 25%; quase 
sempre 66.6% e algumas vezes 8.4%. Dados 
que demonstram que o curso proporciona “o 
enfrentamento de uma situação nova, exigindo 



Metodologias ativas na graduação médica | 879 

 

pensamento reflexivo, crítico e criativo a partir 
dos dados expressos na descrição do problema” 
(Anastasiou & Alves, 2004, p. 86). 

A indicação dos pesquisados é que há inter-
disciplinaridade entre as áreas/módulos de 
estudo teórico-prático dos conteúdos, traduzi-
dos em quase sempre (75%) e em algumas 
vezes (25%). Com relação a realização e dis-
cussão de estudo de caso, junto aos colegas, a 
maioria diz que sempre são incentivados 
(75%); quase sempre (16.6%); e somente um 
estudante (8.4%) diz ser incentivado algumas 
vezes. Percentuais que confirmam a importân-
cia do estudo de caso, enquanto metodologia 
no processo ensino-aprendizagem. Para Almei-
da e Souza (2005), a utilização do estudo de 
caso, como método de estudo/ensino permite 
ao estudante refletir de forma crítica sobre o 
contexto em que ocorre a situação-problema. 
Na visão das autoras, o estudo de caso possibi-
lita a construção de um profissional questio-
nador, político, um agente de mudanças na 
sociedade atual, através da utilização do 
conhecimento adquirido. 

Quanto ao desenvolvimento de projetos de 
pesquisa (iniciação científica) e extensão os 
resultados indicam pouco envolvimento dos 
estudantes neste aspeto, uma vez que os dados 
indicam que (50%) são algumas vezes estimu-
lados; dificilmente e nunca são estimulados 
(33.3% e 16.6%) respetivamente. Percentuais 
similares se repetem na extensão: algumas 
vezes (25%); dificilmente e nunca são estimu-
lados (58.3% e 8.6%) respetivamente. Esses 
dados apontam a necessidade de desenvolver 
ações estimuladoras tanto na pesquisa quanto 
na extensão. 

Fato oposto ocorre em relação aos cenários 
da prática quando afirmam que sempre e quase 
sempre são estimulados (50% e 41.6%) respe-
tivamente e apenas um diz ser estimulado 
algumas vezes (8.4%). 

Estes dados evidenciam a necessidade de 
abrir novas discussões sobre algumas das 
questões aqui propostas para que os estudan-
tes sejam estimulados ao engajamento efetivo 
no processo de construção do seu próprio 

conhecimento, orientados e apoiados pelos 
profissionais que os acompanham, num 
trabalho colaborativo. 

Quanto a estimulação dos discentes pelos 
professores, os dados evidenciam que (50%) 
metade destes reconhecem que estimulam 
algumas, enquanto (25%) sempre e quase 
sempre, respetivamente. Partindo do pressu-
posto, que o seminário é reconhecidamente um 
espaço onde favorece o nascimento de novas 
ideias, pelo fato de oportunizar o aparecimento 
de várias vozes, criando um ambiente fértil de 
interação, onde os problemas são analisados, 
discutidos, em busca de respostas para 
intervenção. 

Inqueridos sobre a utilização da dramati-
zação como ferramenta de aprendizagem, evi-
denciou-se que (62.5%) dificilmente a utilizam 
e (37.5%) nunca fazem uso da mesma. Esses 
percentuais indicam o desconhecimento dos 
benefícios de se trabalhar os problemas do 
cotidiano do profissional da saúde através da 
teatralização. Ressalta-se que a dramatização 
permite trabalhar idéias e conceitos, desenvol-
ver argumento (Anastasiou & Alves, 2004).  

Quanto a estimulação do discente a partir 
de situações-problemas, os professores respon-
deram: estimulam sempre e quase sempre 
(37.5%), respetivamente e (25%) quase sem-
pre. Percebe-se, a preocupação dos professores 
em oferecer ações que permitem ao estudante 
enfrentar novas situações, favorecendo o 
desenvolvimento do pensamento reflexivo, 
crítico e criativo (Anastasiou & Alves, 2004). 

Em relação a integração dos conteúdos, 
promovendo a interdisciplinaridade entre as 
áreas/módulos de estudo, dos pesquisados 
(37.5%) disseram sempre e quase sempre, res-
petivamente, e apenas (12.5%) dificilmente a 
realiza. Quanto a estimulação dos estudantes 
na realização de estudo de caso, os dados obti-
dos retratam que (37.5%) algumas vezes, já 
(25%) sempre e quase sempre, respetivamente, 
entretanto (12.5%) dificilmente, percentual 
significativo. Enquanto metodologia no pro-
cesso ensino-aprendizagem, o estudo de caso é 
essencial no desenvolvimento das habilidades e 
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competências dos acadêmicos, pois permite um 
olhar crítico refletivo sobre situações adversas 
que o estudante encontrará em sua prática 
profissional.  

Em relação a discussão de casos dos pacien-
tes entre os estudantes durante as aulas prá-
ticas, a maioria (62.5%) respondeu que sempre 
houve incentivo às discussões, (25%) algumas 
vezes e (12%) dificilmente houve incentivo às 
discussões de casos. 

Quanto ao desenvolvimento de projetos de 
pesquisa (iniciação científica) e extensão os 
resultados indicam pouco envolvimento dos 
docentes (62.5%) responderam algumas vezes, 
enquanto apenas (25%) e (12.5%), respetiva-
mente, quase sempre e sempre. Percebe-se, 
pelo resultado, que os professores que atuam 
no curso de graduação médica da Unimontes 
precisam, urgentemente, avançar neste senti-
do, uma que vez que o próprio currículo pro-
posto pelo curso, exige a formação de sujeitos 
autônomos e com engajamento crítico, capaz 
de intervir em situações contingenciais. 

Em relação ao desenvolvimento de projetos 
de extensão percebe-se uma situação diferente 
da iniciação científica, pois (50%) afirmam que 
incentivam atividades extensionistas, (37.5%) 
algumas vezes e apenas (12.5%) sempre. 
Ressalta-se que a maioria, de certa forma, 
busca estimular seus alunos, reconhecendo a 
inserção do aluno junto à comunidade. Estudo 
realizado por Silveira e Dohms (2007, p. 21) 
dizem que a interação entre estudantes e a 
comunidade, facilita “o desenvolvimento de 
uma relação com possibilidade de formação de 
vínculo, havendo progressivamente a incorpo-
ração de conhecimentos inerentes a esse pro-
cesso e também das diversas disciplinas do 
curso, de acordo com os problemas identi-
ficados”. 

Quanto à estimulação dos estudantes a fre-
quentarem ambientes e cenários da prática, a 
maioria (50%) dos professores, disseram que 
sempre, (37.5%) quase sempre, e apenas 
(12.5%) dificilmente estimulam. Isto demons-
tra uma postura positiva e coerente com o 
novo paradigma de formação do médico. A 

estimulação da vivência profissional através de 
aulas práticas favorece tanto o entendimento 
científico quanto o técnico do assunto ou tema, 
além de por o estudante em contato direto com 
o seu campo de trabalho. Por isso, “há a 
necessidade de diversificar a metodologia das 
aulas, utilizando diferentes recursos didáticos 
como, por exemplo, uso de artigos científicos, 
de casos clínicos, de jogos e outros” (Rotta, 
2010, p. 4). As aulas práticas representam um 
mecanismo para pôr o aluno no centro do 
processo de ensino-aprendizagem, no desen-
volvimento de habilidades indispensáveis ao 
exercício profissional. 

Quanto a discussão de casos clínicos, (50%) 
dos respondentes afirmar possibilitar aos estu-
dantes a participação em reuniões clínicas, 
(37.5%) quase sempre, e apenas (12.5%) algu-
mas vezes. Tais resultados retratam a preo-
cupação dos professores na inserção dos mes-
mos aos problemas de naturezas específicas. 

Portanto, a utilização da discussão de casos 
clínicos está associada a cada assunto aplicado 
em sala de aula, (aula teórica e discussão de 
casos clínicos relacionados), facilitando assim a 
discussão dos casos, bem como as possíveis 
respostas para os problemas em questão. 
Promovendo, assim, maior interatividade nas 
aulas, estimulando, principalmente, o raciocí-
nio, reduzindo as deficiências das aulas práti-
cas e faz com que os alunos assumam um papel 
ativo participativo e exponha suas ideias. 

 
CONCLUSÕES 

A perceção dos estudantes evidenciam 
aspetos interessantes quanto a necessidade de 
ampliar a discussão entre profissionais que 
atuam junto ao estudante sobre a importância 
da participação destes em seminários ou 
eventos científicos; a promoção de discussão 
sobre a importância da dramatização, enquanto 
método de ensino no processo de ensino; a 
valorização dos profissionais que atuam no 
curso médico que, em sua maioria, estimulam 
os estudantes a pensar situações-problemas; a 
articulação entre os conhecimentos de áreas 
distintas na formação médica, através da 
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interdisciplinaridade; ratificação do valor do 
estudo de caso no processo ensino-aprendiza-
gem; o desenvolvimento de ações que estimu-
lem a iniciação científica (pesquisa) e ativida-
des extensionistas dos estudantes, além da 
confirmação da importância dos cenários da 
prática na formação do médico, momento em 
que vivencia e experiência fatos reais 
contextualizados.  

Quanto à perceção dos professores ressalta-
se o reconhecimento do seminário como espa-
ço que favorece o nascimento de novas ideias, 
pelo fato de oportunizar o aparecimento de 
várias vozes, criando um ambiente fértil de 
interação, onde os problemas são analisados, 
discutidos, em busca de respostas para inter-
venção, além do uso da dramatização em 
situações diversas para que os profissionais em 
formação vivenciem problemas do cotidiano, 
pois esta metodologia permite o desenvol-
vimento de idéias e conceitos, ampliando, 
assim o campo de argumentação do estudante. 

O estudo permitiu perceber que tanto 
professores como estudantes precisam superar 
as fragilidades detetadas para que o currículo 
proposto pelo curso consiga efetivamente a 
formação de sujeitos autônomos e com 
engajamento crítico, capaz de intervir em 
situações contingenciais. 
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