
PALAVRAS INICIAIS

A Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) é o tema balizador desta Ficha. 
Conceitual e metodologicamente, o texto baseia-se em Enemark e Kjaersdam (2009), 
que refletem sobre a relevância dessa abordagem, cujo uso se amplia em todos os 
níveis de ensino, particularmente em cursos superiores. No texto intitulado “A ABP 
na teoria e na prática: a experiência de Aalborg na inovação do projeto no ensino 
universitário”, os autores apresentam o caso da universidade de Aalborg (Dinamarca), 
que adotou um modelo acadêmico baseado simultaneamente em projetos e problemas 
em sua organização curricular, nos mais variados campos de conhecimento. A partir 
da exposição de aspectos práticos que evidenciam o modo como a universidade 
compreende e trabalha a ABP no currículo e no cotidiano das aulas, buscamos, com esta 
Ficha, contribuir com a discussão e a divulgação do grande potencial dessa metodologia 
para uma aprendizagem mais ativa e significativa na formação profissional.

APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS E PROJETOS

O texto de Enemark e Kjaersdam (2009) apresenta uma relevante introdução sobre 
as contribuições que a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) fornece para o 
ensino superior. Tal abordagem, que tem como premissa básica o uso de problemas da 
vida real para estimular o desenvolvimento conceitual, procedimental e atitudinal do 
discente, pode estar relacionada a conceitos didáticos baseados apenas na resolução 
de problemas ou a conceitos que combinem os cursos tradicionais com a resolução de 
problemas por meio do trabalho com projetos. O sistema de ensino da Universidade de 
Aalborg se caracteriza por adotar esse segundo modelo, em que os alunos trabalham 
com problemas reais que vão surgindo no âmbito empresarial, nas instituições, nas 
ONGs ou na sociedade civil, procurando solucioná-los com projetos em grupo, sob a 
supervisão de um professor. 

Acerca das vantagens da ABP, os autores destacam que esta favorece as integrações 
entre universidade e empresa, ensino e pesquisa, pesquisa e empresa. Além 
disso, favorece soluções interdisciplinares, criatividade e inovação, habilidades em 
desenvolvimento de projetos, em comunicação e aprendizado eficaz. Reiteram ainda 
que a ABP requer conceitos mais atuais, uma vez que os problemas do mundo real levam 
professores e alunos a descobrirem novos conhecimentos. Esses aspectos remetem à 
imprescindibilidade de integração entre ensino, pesquisa científica e prática profissional, 
exigindo, assim, um currículo adaptável internamente, de maneira inovadora.

Ao abordarem a questão da inovação educativa, Enemark e Kjaersdam (2009) exploram 
a diferença entre o ensino orientado às disciplinas e o baseado em problemas mediante 
a realização de um projeto, destacando que a dialética entre as duas modalidades 
é necessária para inovar na educação. Por um lado, as disciplinas e suas teorias 
são essenciais para uma sólida base acadêmica e profissional; por outro, o projeto 
baseado em problemas é imprescindível para se compreender a interdisciplinaridade 
dos problemas da realidade profissional e do contexto em que vive o estudante, 
possibilitando-lhe lidar com questões desconhecidas. Desse modo, ambos os métodos, 
de forma mesclada, contribuem para melhorar a efetividade do ensino.

Os autores, buscando revelar a prática da ABP em articulação com o trabalho com 
projetos em sua instituição, discutem o desenho curricular adotado e outros aspectos 
a ele relacionados, conforme apontamos a seguir:

O currículo: pode ser organizado em disciplinas ou temas genéricos, de forma que a 
sua soma represente o objetivo geral ou o perfil profissional do curso, sendo dividido 
em quatro fases:

A Flexibilidade e a adaptabilidade: a flexibilidade e a adaptabilidade da estrutura 
desse sistema educacional constituem-se em:

A preparação dos temas: o trabalho com projeto baseado em problemas se inicia 
com a apresentação do tema nas aulas e nos debates. Em seguida, formam-se grupos 
preliminares para definição das possíveis disciplinas para o trabalho com projeto, que, 
geralmente, são dadas em seções plenárias periódicas e solidificadas com debates e 
avaliação entre alunos e orientadores. Após, conclui-se o processo de formação dos 
grupos para o projeto. Os professores são distribuídos entre os grupos durante a escolha 
das disciplinas e formação das equipes, segundo seus interesses. 

Com o objetivo de “aprender a fazer”, “aprender na ação”, os projetos representam 
50% dos currículos, conforme gráfico abaixo:

O processo do trabalho com projeto: enfocado no “aprender a fazer”, o trabalho 
com projeto é apresentado em um relatório final, contendo resultados e métodos 
utilizados pelos grupos. Todo o processo é controlado pelo aluno, cabendo ao professor 
supervisionar as escolhas das teorias e dos métodos, assim como fazer a avaliação 
do produto, ao final de cada trimestre. Os passos do trabalho em geral são: análise do 
problema, resolução do problema e elaboração do relatório. 

A avaliação, ao final de cada semestre, é centrada na apreciação do projeto por 
avaliadores externos e internos da instituição, a partir da exposição e defesa individual 
do aluno, cobrindo pelo menos um terço do currículo. Nesse processo, além de avaliar 
os conhecimentos do acadêmico, sua capacidade profissional e suas habilidades 
científicas e metodológicas, avalia-se também o conteúdo das disciplinas dadas no 
semestre, relacionadas ao projeto. O restante do currículo é avaliado internamente pelo 
corpo docente. 

Faz-se mister destacar que, nesse tipo de abordagem, o professor deixa de ser 
transmissor de conhecimento, passando a ser facilitador do processo de aprendizagem, 
atuando como orientador, lado a lado com os alunos. O aluno, por sua vez, diferentemente 
do ensino tradicional, em que se limita a memorizar o conhecimento transmitido pelo 
professor, desenvolve habilidades necessárias para enfrentar problemas desconhecidos 
do futuro, assim como habilidades de cooperação e gestão e capacidade de aprender 
a aprender. 

Por fim, a experiência apresentada por Enemark e Kjaersdam (2009) ratifica outros 
estudos realizados no contexto do ensino superior, como os de Borochovicius e Tortella 
(2014); RIBEIRO (2008); SOUSA (2010), entre outros, que buscam refletir sobre as 
condições para uma aprendizagem ativa e significativa, situando o aluno no centro 
do processo educativo e conferindo-lhe autonomia e responsabilidade na construção 
do conhecimento. Não podemos deixar de destacar, todavia, que é de fundamental 
importância que os docentes conheçam muito bem as bases pedagógicas dessa 
metodologia para que possam desenvolvê-la com propriedade e conferir mais qualidade 
à aprendizagem dos futuros profissionais.
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Estratégias de Ensino-Aprendizagem - Aprendizagem baseada 
em problemas e projetos

1ª FASE - 1º e 2º semestres

2ª FASE - 3º ao 6º semestres

3ª FASE - 7º ao 9º semestres

4ª FASE – 10° semestre

Inclui matérias de fundamentos científicos e outras ligadas ao âmbito profissional, além de preparar 
o aluno para o projeto baseado em problemas.

Enfoca o “saber como”. Os conhecimentos necessários são ensinados com aulas, e as habilidades 
profissionais são determinadas durante o trabalho com o projeto ou com o desenvolvimento do projeto. 
É a fase do trabalho de projeto baseado em disciplinas.

Enfoca o “saber por que”. Os temas contêm a teoria necessária às áreas profissionais específicas e 
ao domínio da metodologia de análise e aplicação do problema.

O aluno deve elaborar um trabalho com projeto que aborde algum problema relevante escolhido por 
ele. O conhecimento profissional e as habilidades metodológicas são adquiridos durante essa fase do 
trabalho de projeto baseado em problemas, cujo processo se inicia na terceira fase.

Adaptabilidade dos temas individuais O foco do conteúdo pode ser facilmente atualizado ou alterado, visando atender às 
inovações técnicas e às mudanças da realidade profissional corrente.

Adaptabilidade de todo o currículo O objetivo dos temas pode ajustar-se, conforme as exigências da prática profissional 
vigente, assim como dos avanços tecnológicos.

Adaptabilidade dos graduados
Os estudantes devem se especializar numa área de acordo com as áreas ofertadas 
pelo curso, mas também serão capazes de compreender, adaptar e fazer integração 
entre as diferentes áreas do curso.

PERCENTUAL DE AULAS E TRABALHO COM PROJETO


