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Resumo: Nas Instituições de Ensino Superior a reflexão sobre desenvolvimento de competências 

profissionais tem sido alvo de bastante discussão nos últimos anos, principalmente no que 

compete à formação para o mundo do trabalho. Mudanças cada vez mais aceleradas na sociedade 

atual têm convocado diversos atores a empreenderem uma nova relação com o ensino e a 

aprendizagem, estabelecendo novos modelos de prática e reflexões sobre elas, contribuindo para 

a criação de espaços educativos cada vez mais ativos, críticos e respondentes à realidade 

contemporânea. No campo da educação médica é possível considerar que a aquisição de 

competências profissionais pode ganhar novos contornos quando se considera a utilização de 

metodologias ativas que proponham o protagonismo discente, em detrimento das tradicionais 

aulas expositivas, prescritivas e acríticas, em que o estudante exerce um papel secundário no seu 

processo de formação. Neste sentido, é importante analisar a percepção do corpo discente acerca 

da utilização de metodologias ativas nos cursos médicos, bem como refletir sobre seus desafios e 

potencialidades. No presente trabalho, foi aplicado um questionário semiestruturado de percepção 

discente imediatamente após a execução de diferentes tipos de metodologias ativas na disciplina 

de Fisiologia em dois cursos de Medicina da cidade de Salvador. A análise dos dados foi 

realizada no programa SPSS versão 22 e foi considerado significativo valores de p<0.05. Os 

resultados obtidos sugerem uma avaliação largamente positiva da utilização de metodologias 

ativas por parte do corpo discente das duas Instituições. Os estudantes avaliaram positivamente a 

aplicação do método (94.6%) e a percepção acerca das aprendizagens resultantes do mesmo 

(84.1%). Por outro lado, quando questionados sobre a substituição do método expositivo 

tradicional pelas metodologias ativas, houve uma tendência à centralidade das respostas. Nesta 

última avaliação, 84.0% das respostas se concentraram nas posições 2, 3 e 4 de uma escala de 1 a 

5 (escala de Likert). Não houve diferenças estatisticamente significativas quando comparadas 

variáveis de idade, gênero e graduação prévia. Apesar de não haver consenso em relação à 

substituição plena de metodologias tradicionais por ativas, conclui-se que a percepção discente 

acerca da introdução dessas no ensino de Fisiologia nos cursos de Medicina é positiva, 

independentemente dos subgrupos avaliados. Estes resultados encorajam a inserção dessas e 

outras metodologias nos cursos médicos brasileiros, corroborando com uma formação discente 

dentro de bases consistentes e significativas. 
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INTRODUÇÃO 

O ingresso ao curso de Medicina é considerado o mais difícil do país devido à grande demanda 

de interessados. Isso, obviamente, gera também uma grande oferta de cursos pré-vestibulares e 

aulas especiais durante o ensino médio para os estudantes postulantes ao ingresso no curso. 

Entretanto, observa-se que as estratégias adotadas por esses cursos preparatórios valorizam, em 

sua maioria, pela repetição de exercícios memorísticos, reprodutivistas e acríticos, o que 

evidencia os modelos educacionais historicamente calcados em apresentação de conteúdos 

prescritivos e meramente técnicos, relegando a segundo plano elementos constituintes à 

formação, como valores, ética, humanização e competências sócio-afetivas. Tal crítica pode ser 

ampliada às Instituições de Ensino Superior – IES e se assenta nas contribuições teóricas e 

metodológicas que alertam às novas proposições acerca da realidade que abarca a formação 

docente e discente na Universidade. 

Para Mello & Rego (2002), os avanços no sentido de universalizar o acesso ao ensino superior 

transformam significativamente as expectativas educacionais e, nesse cenário emergente, 

marcado por incertezas epistemológicas, a educação transformadora passa a ter papel de 

destaque, no sentido de preparar pessoas para atenderem às demandas profissionais e sociais 

contemporâneas. Por outro lado, a entrada na Universidade confronta este estudante com 

diferentes metodologias de ensino e aprendizagem mais ativas, reflexivas e contributivas para a 

aprendizagem significativa e transformadora do contexto social e profissional do sujeito, o que se 

mostra, em sua grande maioria, uma quebra de paradigmas metodológicos que causam 

inquietações e questionamentos. 

De certo, muitas IES já vêm adotando práticas pedagógicas inovadoras, com a extensa utilização 

de metodologias ativas. Estas diferem completamente das aplicadas em cursinhos e escolas de 

ensino médio por se tratar de uma estratégia pedagógica que vem se consolidando como uma real 

possibilidade de formar estudantes para lidar com os dilemas e desafios próprios do mercado de 

trabalho. À luz dessa compreensão, os autores do presente trabalho – que vêm observando 

inquietações com a utilização de metodologias ativas como alternativa ao ensino tradicional – 

elaboraram um projeto de pesquisa para avaliar a percepção discente em relação às metodologias 

ativas no ensino médico de fisiologia. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é avaliar a 

percepção discente de dois cursos de medicina acerca de aplicação de metodologias ativas no 

ensino da fisiologia humana. Dentre os objetivos secundários estão (a) descrever o perfil do 



 

 

corpo discente, (b) comparar as percepções através das variáveis idade, gênero e graduação 

prévia e (c) discutir acerca da formação docente para aplicação dos métodos. 

 

APORTES TEÓRICOS 

As reflexões sobre a formação profissional tendem a ganhar mais força ao se considerar o perfil 

discente observado nas Instituições de Ensino Superior - IES, bem como os desafios que a 

contemporaneidade abarca. Preparar profissionais para lidar com essa realidade não é tarefa fácil. 

Governar, educar e analisar são as conhecidas artes ou ofícios impossíveis que Sigmund Freud 

aborda em dois dos seus trabalhos: Prefácio à “Juventude desorientada” de Aichhorn (1976) e 

Análise terminável e interminável (1996). As contribuições do precursor da psicanálise apontam 

para um sentido lógico que tende a reconhecer essas incursões de maneira a valorizar a 

complexidade com que os fenômenos humanos atravessam. Assim, é preciso que os contextos, 

desafios, problemas, angústias e potencialidades próprios da formação educacional concorram 

com o perfil tradicional da escola reprodutivista e acrítica. 

Na área da saúde, de igual modo, adequações nos espaços e nos métodos de ensino são cada vez 

mais evidentes nos cursos de graduação em saúde, incluindo o curso de Medicina. 

Acompanhando esta tendência, o Ministério da Educação aprovou, em 2014, as novas diretrizes 

curriculares nacionais para os cursos de medicina. Entre outros aspectos, tal resolução versa sobre 

a formação crítica e reflexiva dos estudantes e define que a formação médica deverá utilizar 

metodologias que privilegiem a participação ativa do aluno na construção do conhecimento 

(EDUCAÇÃO, 2014). Tais objetivos caminham de acordo com as transformações pedagógicas 

que têm sido propostas pelos autores da área (BORGES, ALENCAR, 2014; DA SILVA SOUZA, 

IGLESIAS, PAZIN-FILHO, 2014; SANDRA MINARDI MITRE, RODRIGO SIQUEIRA-

BATISTA, JOSÉ MÁRCIO GIRARDI-DE-MENDONÇA, NEILA MARIA DE MORAIS-

PINTO, CYNTHIA DE ALMEIDA BRANDÃO MEIRELLES, CLÁUDIA PINTO-PORTO, 

TÂNIA MOREIRA et al., 2008). 

A expansão exponencial do conhecimento médico, os dinâmicos avanços das diversas áreas da 

Medicina e o acesso irrestrito às mesmas fizeram com que o ensino expositivo tradicional desse 

lugar a novas propostas metodológicas de ensino como o do aprendizado baseado em problemas 

(PBL, do inglês problem-based learning) que adentrou fortemente as salas de aula no Brasil e no 



 

 

mundo, especialmente na última década (ABRAHAM et al., 2008; FREITAS, 2012; GHOSH, 

2007; TUFTS; HIGGINS-OPITZ, 2009).  

Cabe aqui aludir à análise teórica acerca do que se entende por metodologias ativas e sua 

contribuição para a formação profissional discente. O fenômeno do ensino enquanto processo 

formativo tem gerado uma constante inquietação entre os pesquisadores da área, os quais 

compreendem que não existe método pronto, capaz de resolver o problema da dificuldade de 

apreender ou que promova linearmente condições favoráveis para esta ação. De acordo com 

Cabrera (2007, p. 14): 

A compreensão de como o aluno aprende e quais aspectos deste processo de 

aprendizagem podem ser explorados por estratégias metodológicas em busca de uma 

aprendizagem significativa são passos importantes para o planejamento e implantação de 

práticas de ensino de boa qualidade. 

 

A Universidade, como parte da trama social, sofre mudanças e readequações em suas práticas 

constantemente e o estudante, como parte integrante dessa rede, de igual modo, adquire um 

grande número de informações que, a rigor, não necessitam ser comunicadas pelas Instituições de 

Ensino. Tal movimento dinâmico traz à tona a discussão acerca do papel do estudante frente aos 

processos formativos, enfatizando sua posição mais protagonista e menos secundária de mero 

expectador dos conteúdos que lhe são comunicados pelo professor. Nessa perspectiva de 

entendimento é que se situa as metodologias ativas como uma possibilidade de acionar a 

competência de aprender, colocando-os no centro do processo, em contraponto à posição de 

expectador. Em oposição ao método tradicional, que primeiro apresenta a teoria como ponto 

central, o método ativo busca a prática e dela parte para a teoria (ABREU, 2009). Nesse percurso, 

há uma “migração do ‘ensinar’ para o ‘aprender’, o desvio do foco do professor para o estudante, 

que assume a corresponsabilidade pelo seu aprendizado” (SOUZA; IGLESIAS; PAZIN-FILHO, 

2014, p. 285). 

A participação ativa do estudante no processo de construção da aprendizagem é o principal 

elemento daquilo que se compreende sobre metodologias ativas. O aprendiz passa a ter mais 

controle e participação efetiva na gestão da sala de aula, já que exige dele ações e construções de 

competências cognitivas complexas, atitudes e relações interpessoais. Esses sujeitos são 

convocados a se envolverem com as atividades propostas com níveis de complexidade crescentes, 

tomar decisões, analisar resultados obtidos, trabalhar de maneira multiprofissional e, com isso, 

construir o conhecimento de forma autônoma. Neste cenário, o professor abdica do lugar de 



 

 

detentor dos saberes absolutos propostos pela teoria e transmissor das informações – comum na 

educação tradicional – para atuar como um orientador, moderador e facilitador das atividades 

propostas dentro de um contexto de aula centrada nos estudantes (BERBEL, 2012; DA SILVA 

SOUZA; IGLESIAS; PAZIN-FILHO, 2014; MORÁN, 2015). 

Essas proposições coadunam com as análise de Barnett (2005, p. 177), que advoga que “[…] 

parte da responsabilidade da educação superior numa época de supercomplexidade é a de criar 

perturbação nas mentes e no ser dos alunos. Ambas as perturbações, cognitiva e experimental, 

são necessárias.” A transmissão de certezas, de verdades inquestionáveis precisa dar lugar à 

reflexão acerca das múltiplas visões e compreensões sobre os fenômenos em estudo, 

possibilitando aos estudantes construir seus próprios caminhos de forma consistente, ética, 

sensível e comprometida. Assim, “a educação superior tem agora a responsabilidade de auxiliar 

seus alunos a envolverem-se na formação das suas ‘biografias reflexivas’, mediante o 

engajamento intencional e crítico na sua trajetória formativa” (BARNETT, 2005, p. 180). 

Para tanto, nessa perspectiva, não se espera 

[…] padronizar as formas de ensinar, ou adoptar acriticamente metodologias 

supostamente inovadoras, mas sim encontrar orientações válidas do ponto de vista ético 
e conceitual, que confiram às práticas uma direção potencialmente transformadora e 

permitam avaliar criticamente essas práticas (VIEIRA, 2009, p. 19). 

 

Este percurso metodológico proposto pelas metodologias ativas já foi avaliado mundialmente em 

diversas disciplinas da grade curricular do curso de medicina, incluindo as matérias básicas como 

anatomia e fisiologia (ABRAHAM et al., 2008; GHOSH, 2007; KLEGERIS; HURREN, 2011; 

TARADI et al., 2005; TUFTS; HIGGINS-OPITZ, 2009; TUNE; STUREK; BASILE, 2013; 

WILKE, 2003). Porém, apesar dos avanços pedagógicos e das evidências de sucesso deste 

modelo, ainda é bastante comum em nosso contexto educacional observar professores e 

estudantes resistentes à proposta com que os currículos estão sendo montados e executados 

atualmente. Desse modo, não é raro notar aqueles que questionam a eficiência de tais métodos, 

resistentes à implementação dessas readequações pedagógicas nas salas de aula em cursos de 

educação médica. 

Dessa forma, este trabalho se propôs a investigar a percepção dos estudantes do curso de 

Medicina acerca da aplicação de metodologias ativas. Para tal, foram avaliadas diferentes 



 

 

metodologias aplicadas à disciplina fisiologia em dois diferentes cursos de ensino médico da 

cidade de Salvador, Brasil. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Quatro turmas do ciclo básico do curso de medicina de duas instituições de ensino superior da 

cidade de Salvador tiveram aulas com o emprego de metodologias ativas. Toda a documentação 

acadêmica (planos de aula) foi elaborada e aprovada pelos autores para que tais metodologias 

fossem inseridas para o alcance dos objetivos da aula. Ao final da aula os alunos foram 

convidados a responder um questionário semiestruturado elaborado pelos autores nos quais 

expuseram de forma simples e objetiva suas principais percepções acerca do método empregado. 

Ao final, os resultados foram tabulados e analisados no programa SPSS versão 22. Utilizamos o 

teste do qui-quadrado para os dados categóricos da análise e foi considerado p<0.05 como 

estatisticamente significativo. 

O presente estudo foi conduzido com a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com o parecer 

número 2.392.562 e após anuência das instituições nos cursos de Medicina da Faculdade de 

Tecnologia e Ciências (FTC) e Universidade Salvador (UNIFACS). Ambas as instituições estão 

localizadas no município de Salvador, oferecem cursos de medicina com 12 semestres letivos 

com a disciplina Fisiologia, sendo lecionada no ciclo básico. Em relação à FTC, seu curso de 

Medicina, fundado em 2004, tem carga horária total de 9780 horas, oferecendo 100 vagas anuais 

e obtendo conceito 4 em 2016, após avaliação do Ministério da Educação – MEC. Já a UNIFACS 

iniciou as atividades com o curso de Medicina em 2012, oferecendo 7200 horas totais em sua 

carga horária, 240 vagas anuais, com conceito 5 no MEC. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foram aplicados e analisados 452 questionários. Em relação ao perfil estudantil, observou-se uma 

prevalência do gênero feminino (60.8%), de alunos sem graduação prévia (78.9%) e a média de 

idade dos estudantes foi de 21.1 anos ± 4.31 (Tabela 1). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Perfil do corpo discente avaliado. 

 

Também foi questionado aos estudantes a respeito da avaliação dos mesmos em relação à 

aplicação das metodologias ativas, a percepção de avaliação do aprendizado, além de questionar 

acerca da substituição das aulas expositivas tradicionais pelas metodologias ativas. A maioria dos 

estudantes avaliou o emprego da metodologia de maneira positiva (94.6%) e com nível de 

aprendizado de bom à excelente (84.1%). Por outro lado, quando questionados sobre a 

substituição do método expositivo tradicional pelas metodologias ativas, os resultados não se 

mostraram tão obviamente positivos. Houve uma tendência a centralidade das respostas. Nesta 

última avaliação, 84% das respostas se concentraram nas posições 2 (discordo parcialmente; 

19.8%), 3 (nem concordo nem discordo; 10.0%) e 4 (concordo parcialmente; 54.2%) da escala de 

Likert (Tabela 2). Além disso, uma grande parcela dos estudantes relatou, em suas justificativas, 

que ambos os métodos deveriam ser conectados, ou seja, aulas expositivas deveriam ser mantidas 

com a introdução de metodologias ativas.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Distribuição das respostas do corpo discente em relação à utilização de metodologias ativas no processo de 

ensino-aprendizagem de fisiologia. 

 

A análise desses dados nos lança para compreensões acerca da utilização de metodologias ativas: 

a relação teoria e prática e autonomia discente para uma aprendizagem significativa. De acordo 

com Sacchetim et al. (2012), o contato  precoce com a prática é um aspecto fundamental para a 

melhoria do ensino médico, levando à formação de profissionais críticos e mais preparados para a 

realidade profissional, o que dificilmente seria possível apenas com a apresentação de teorias. 

Além disso, a prática também favorece o processo de aprendizagem, permitindo que o 

conhecimento se construa por meio do processo ação-reflexão-ação. As metodologias ativas 

simulam ações práticas que convocam o estudante a acionar recursos cognitivos, atitudinais e 

relacionais para a resolução de problemas e a teoria, nessa análise, contribui como um aporte para 

a consolidação de conceitos.  



 

 

Quanto ao que concerne à autonomia estudantil, Freire (2015) compreende que um dos grandes 

problemas da educação paira no fato de os alunos praticamente não serem estimulados a 

pensarem autonomamente. Sob a análise de Jófili (2002, p. 196), o professor deve 

 
[...] assegurar um ambiente dentro do qual os alunos possam reconhecer e refletir sobre 

suas próprias ideias; aceitar que outras pessoas expressem pontos de vista diferentes dos 

seus, mas igualmente válidos e possam avaliar a utilidade dessas ideias em comparação 

com as teorias apresentadas pelo professor. 
 

 

Corroborando com essa compreensão, Berbel (2011) aponta que o engajamento do aluno em 

relação a novas aprendizagens, pela compreensão, pela escolha e pelo interesse, é condição 

essencial para ampliar suas possibilidades de exercitar a liberdade e a autonomia na tomada de 

decisões em diferentes momentos do processo que vivencia, preparando-se para o exercício 

profissional futuro. 

Diferentemente do que suspeitávamos, não houve diferenças nas percepções de alunos mais 

velhos (>22 anos) ou com graduação prévia. O mesmo foi encontrado em relação ao gênero, ou 

seja, não houve diferenças nas opiniões de homens e mulheres (p>0.05 em todas as análises 

realizadas). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho surgiu, a partir da observação dos docentes, a inquietação estudantil frente à 

ruptura do modelo educacional que tem se estabelecido em dois cursos de medicina de duas 

Instituições de Ensino na cidade de Salvador. Os resultados aqui apresentados demonstram uma 

percepção largamente positiva da utilização das metodologias ativas no ensino de fisiologia nos 

cursos médicos avaliados. No que diz respeito á utilização de metodologias ativas no processo de 

ensino, é relevante destacar que, para além da utilização de tais metodologias, o sentido atribuído 

a elas deve transpor o campo da racionalidade técnica, convocando o estudante ao 

desenvolvimento de competências profissionais que contribuam para a sua formação. A reflexão 

sobre sua aplicabilidade, resultados e desdobramentos devem ser considerados ao longo do 

processo, não tendo um fim em si mesmas. 



 

 

Diferentemente do imaginado, não houve divergências entre as opiniões dos subgrupos de 

estudantes, como por exemplo, aqueles que já possuiam graduação prévia ou eram mais velhos, 

assim como não houve distinção entre as opiniões de homens e mulheres sugerindo uma certa 

uniformização da percepção discente. Dentro dessa realidade, torna-se mister a avaliação 

contínua das referidas modificações curriculares, teóricas e metodológicas, no sentido de embasar 

os ganhos pedagógicos construídos e, assim, fortalecer o processo de consolidação das novas 

estratégias educacionais. Por esse processo passa também a necessidade de identificação e adoção 

das melhores práticas pedagógicas, com o objetivo de desenvolver metodologias ativas com mais 

eficiência, com a participação ativa e efetiva do discente.     

Evidências como as descritas neste trabalho encorajam a capacitação do corpo docente e a 

crescente inserção dessas metodologias no processo de ensino-aprendizagem nos cursos médicos 

brasileiros, bem como apresenta novos desafios em propor alternativas que favoreçam a 

aprendizagem significativa e duradoura dos estudantes. Afinal, se os futuros profissionais estarão 

enfrentando condições desafiadoras e complexas futuramente no mercado de trabalho, o lugar 

para que possam fazer, refazer, consertar, construir e ressignificar é a Universidade. 
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