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Introdução: A metodologia de ensino é uma questão discutida há muito tempo, que envolve 

todas as áreas de ensino, e compreende assuntos que permeiam os discentes, os docentes, as 

plataformas de ensino e a estrutura do estabelecimento. Entre os principais eixos que 

compõem a grade curricular obrigatória do curso de Medicina em formato de metodologias 

ativas, o morfofuncional tem fundamental importância no aprendizado dos aspectos práticos 

que contemplam áreas da fisiologia, histologia, anatomia, radiologia e patologia humana. Este 

eixo tem como base a utilização de roteiros de estudo contendo orientações específicas 

abordando assuntos os quais os alunos devem investigar e estudar utilizando os recursos 

bibliográficos, digitais, peças do laboratório de anatomia humana e auxílio multiprofissional 

dos docentes da disciplina. Ao final de cada roteiro, utiliza-se a ferramenta denominada 

checklist, com o intuito de avaliar o grau de aprendizagem individual de cada discente e 

promover a livre discussão da temática dos roteiros entre um pequeno grupo de acadêmicos, 

servindo como parâmetro pedagógico de avaliação e instrumento para passagem de 

conhecimento. Objetivos: Relatar a experiência prática de discentes do curso de medicina 

sobre do uso do checklist como método de avaliação no eixo Morfofuncional, suas 

qualidades, vantagens e desvantagens como instrumento de ensino na escola médica. 

Métodos: O relato foi feito a partir das análises e opiniões de discentes do curso de medicina 

do sétimo semestre, a partir de dois semestres de implantação da ferramenta “checklist” como 

forma de avaliação do aprendizado no eixo morfofuncional. Resultados e Discussão: Este 

relato contém a descrição da experiência, durante uma atividade desenvolvida no Laboratório 

Morfofuncional através do fornecimento de um roteiro prévio, contendo os objetivos a serem 

alcançados no dia. Após o término do tempo estabelecido para conclusão do roteiro – 

aproximadamente três horas – o professor separa os alunos em grupos de maneira equitativa. 

Logo em seguida é feita a solicitação da exposição dos tópicos do roteiro ou indagação sobre 

uma situação-problema ou caso clínico. Esta atividade é discutida entre os grupos em torno de 

5 a 10 minutos e posteriormente conferida oportunidade para cada integrante de cada grupo 

expor seus entendimentos e conclusões sobre o assunto em tese. Desse modo, se instala um 

ambiente de discussão e debate em volta do assunto do dia, sendo devidamente direcionado 

por perguntas chaves realizadas pelo professor. Mesmo alguns alunos não conseguindo 

concluir e assimilar de forma a contento todo o roteiro, neste caso, os itens que não foram 

contemplados por alguns, são devidamente concluídos por outros, permitindo que na 

discussão dos assuntos do checklist todos tenham a oportunidade de falar e complementar o 

colega. Além disso, caso o professor note a dificuldade ou carência de determinado aluno em 

determinado assunto, ele pode direcionar perguntas de modo a construir o entendimento de 

maneira conjunta com o discente, ou pedir que o grupo faça uma breve e objetiva discussão 

específica sobre o tema em voga. Dessa forma, nota-se que a dinâmica do Checklist permite o 

aprendizado coletivo, fruto do diálogo recíproco de informações entre todos, construindo o 

conhecimento técnico necessário e praticando a capacidade de oratória, comunicação e 
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tomada de decisões em grupo. Resultados: O aprendizado no eixo morfofuncional tem se 

mostrado mais eficiente com a utilização do Checklist, em decorrência da necessidade de o 

aluno precisar expor de forma crítica e defender seu ponto de vista, naturalmente lhe exigindo 

mais segurança, tanto para leitura quanto para a explanação aos demais. A consolidação do 

aprendizado requer não somente dedicação ao estudo e diversificação de fontes de pesquisa, 

mas também de uma dinâmica pedagógica que consiga estimular o aluno a expor o 

conhecimento construído, propor um momento de discussão entre alunos que, por ventura, 

tenham percepções diferentes, ao passo que no final do debate guiado pelo professor, possam 

fazer a retificação de suas conclusões equivocadas ou até mesmo preencher lacunas de déficits 

de informações. O checklist, neste sentido, é uma sugestão interessante, mostrando-se uma 

boa alternativa para facilitar a compreensão adequada do assunto proposto, além proporcionar 

ao professor um melhor feedback dos discentes, podendo detectar dificuldades de forma clara 

e assim, traçar estratégias para melhor conduzir o processo de aprendizagem dos alunos que o 

necessitam. Ainda assim, esta ferramenta enaltece o papel do docente na escola médica, na 

forma de coordenação dos trabalhos para construção do conhecimento. 

Conclusão/Considerações Finais: O uso do checklist no âmbito do eixo morfofuncional do 

curso de medicina tem se mostrado um poderoso instrumento da aprendizagem e uma 

interessante alternativa pedagógica, possibilitando a criação de um momento importante para 

trocas e compartilhamentos de informações acerca dos assuntos, além de fomentar a prática 

de oratória e relações interpessoais. Neste sentido, presença do professor é fundamental para 

guiar os debates e auxiliar na percepção de correção do próprio aluno sobre suas impressões 

supostamente equivocadas ou ainda a se consolidar. Nesse ínterim, o professor torna-se 

fundamental na coordenação dos trabalhos durante a execução do checklist, e, portanto, caso 

algum aluno tenha um desempenho aquém do esperado, é seu dever desenvolver estratégias 

para que o aluno tenha melhor desempenho. Ao passo que o docente se torna peça-chave no 

processo de ensino-aprendizagem, sua não percepção de que determinado aluno teve um 

desempenho inadequado pode convergir para que o aluno termine a aula sem os 

conhecimentos adequados, e portanto, com sua construção de conhecimentos incompleta para 

o eixo em questão. 
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