
PALAVRAS INICIAIS

Metodologias problematizadoras são o foco desta Ficha Pedagógica. A palavra método, 
cuja datação em língua portuguesa é emergente desde 1679, reúne dois termos gregos: 
metá (que significa atrás, através de, em direção a) e ódos (que quer dizer caminho). 
Assim, no sentido pedagógico, método significa “configurar, pelo planejamento e pela 
operacionalização do ensino, um caminho que não imprima esforços inúteis e conduza 
à aprendizagem do educando” (ARAÚJO, 2011, p. 26). 

Recorrer ao sentido etimológico dessa palavra torna-se bastante apropriado, 
sobretudo, nos últimos tempos, em que se vem buscando imprimir uma mudança 
pedagógica do modelo de ensino-aprendizagem no Ensino Superior. Nessa busca, 
são referenciadas as metodologias problematizadoras, fundamentalmente, nas 
seguintes denominações: metodologia da problematização e aprendizagem baseada 
em problemas (PBL, do inglês Problem-Based Learning). Para abordar essa temática, 
percorremos o pensamento de Decker e Bouhuijs (2009), que estabelecem um 
diálogo a partir de suas experiências pedagógicas na Holanda, África do Sul e Brasil, 
procurando apresentar as semelhanças e as diferenças entre essas duas concepções 
de problematização no Ensino Superior.

METODOLOGIA DA PROBLEMATIZAÇÃO E APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS

A metodologia da problematização e a aprendizagem baseada em problemas 
destacam-se como alternativas às formas tradicionais de ensinar, apresentando-se 
com a clara intenção de propiciar a aprendizagem ativa do aluno. No que diz respeito às 
suas raízes teóricas e filosóficas, Decker e Bouhuijs (2009) sublinham que, enquanto 
a primeira vem sendo conectada, entre outros, com os princípios e ideias de Paulo 
Freire, os princípios que formam a segunda metodologia podem ser encontrados em 
diversas teorias e filosofias educacionais, como as derivadas das ideias e perspectivas 
do filósofo pragmatista americano John Dewey. 

A metodologia da problematização está ancorada no Arco de Charles Maguerez. 
Criado pelo autor na década de 1960 e implementado no Brasil em 1968, o arco 
foi adaptado por Juan Diaz Bordenave e Adair Martins Pereira em 1988, evoluindo 
para um método de ensino apoiado nos princípios da educação problematizadora. 
Com base nesse arco e a partir de um recorte da realidade, a metodologia da 
problematização se desenvolve em cinco etapas. Etapas que retornam para a realidade,  
conforme Figura 1:
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Constata-se que o eixo básico de orientação de todo o processo ensino-aprendizagem 
é a ação-reflexão-ação na/sobre a própria realidade, em que os conteúdos devem ser 
identificados pela reflexão crítica e investigatória sobre uma situação problemática, 
buscando, assim, fazer com que os alunos atribuam sentidos ao objeto de conhecimento 
por meio da reflexão sobre problemas reais captados. Dessa forma, o propósito maior 
da metodologia é formar profissionais que se percebam como cidadãos participativos, 
tenham consciência crítica da realidade e estejam dispostos a atuar intencionalmente 
para transformá-la. Um aspecto importante a se destacar é que a metodologia da 
problematização pode ser utilizada para o ensino de determinados temas de uma 
disciplina, não sendo, muitas vezes, apropriada para todos os conteúdos.

Quanto à aprendizagem baseada em problemas, Decker e Bouhuijs (2009) esclarecem 
que a metodologia tem início quando, organizados em pequenos grupos, os alunos 
recebem um problema formulado pelo professor para analisar, discutir e definir como 
solucioná-lo, a partir de conhecimentos prévios, formulando os objetivos para sua 
aprendizagem. Em seguida, cada aluno deve dedicar tempo à coleta de informações 
e aos estudos para atender aos objetivos traçados. Por fim, eles são motivados a 
compartilhar os achados com o grupo, avaliando “o quê” e “como” aprenderam. Por 
certo, tal metodologia pode ser muito apropriada à aprendizagem do raciocínio voltado 
a contextos e situações peculiares, em que seja necessário determinado conhecimento 
para resolver um problema específico.

Faz-se mister destacar que tanto na metodologia da problematização quanto na 
aprendizagem baseada em problemas, os problemas da vida real e as atividades 
significativas são tomados como elementos motivacionais e contextuais para a 
aprendizagem do aluno, sujeito ativo no processo de construção do conhecimento. 
Além disso, o trabalho em pequenos grupos, a análise inicial de uma situação que 
conduz ao estudo de um problema, e a aplicação e avaliação imediata do novo conteúdo 
também são exemplos, entre outros, de similaridades entre as duas metodologias. 
Não obstante, cabe destacar que há distinção entre as propostas. Apresentamos, 
pontualmente, no Quadro 1, essas diferenças, com base nas considerações de Decker 
e Bouhuijs (2009).

Quadro 1 – Diferenças entre a metodologia da problematização e a aprendizagem 
baseada em problemas

Conhecer as características das duas abordagens educacionais, conforme descritas no 
quadro, permite perceber que são métodos específicos, com estrutura e procedimentos 
próprios, não sendo, desse modo, sinônimos em termos de metodologia de ensino. 
Todavia, constata-se que, em ambas, a realidade é fonte de aprendizagem e  as duas 
contribuem para a aplicação do conhecimento na prática, buscando desenvolver nos 
alunos a autonomia e a formação reflexiva pela participação efetiva no processo de 
aprendizagem.

Por fim, não é nossa intenção tomar a metodologia da problematização e/ou a 
metodologia baseada em problemas como panaceia educacional, mas não podemos 
deixar de destacar que tais metodologias vêm possibilitando uma atuação docente 
mais crítica e criativa, orientada pela concepção do aluno como sujeito ativo, a partir 
de desafios que lhe são apresentados. Sob essa ótica, a presente ficha acrescenta 
ingredientes para ampliar o debate acadêmico e promover a reflexão sobre alternativas 
inspiradoras de um Ensino Superior que ultrapasse o persistente modelo tradicional de 
educação.

Técnicas de Ensino - metodologias problematizadoras

TEORIZAÇÃO
Busca de informações sobre o problema em variadas 

fontes: pesquisa bibliográfica, leitura, entrevista, 
consulta a especialistas etc. As informações obtidas 

são analisadas e avaliadas quanto à contribuição para 
a resolução do problema.

PONTOS-CHAVE
Reflexões sobre os fatores que 

geram o problema, produção de 
nova síntese e identificação dos 
pontos mais relevantes a serem 

estudados.

HIPÓTESES DE SOLUÇÃO
O que fazer para resolver o problema?

Esta etapa deve ser guiada pela 
percepção do problema e pela 

compreensão teórica adquirida pelos 
alunos.

OBSERVAÇÃO DA REALIDADE
Observação da realidade a partir de um 

tema ou conteúdo e identificação do 
problema.

APLICAÇÃO NA REALIDADE
Práticas concretas para resolver o 

problema.

Fonte: Adaptado de Bordenave e Pereira (2004).

Nota: Construção da autora da Ficha.

Texto: Jozanes Assunção Nunes 
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Figura 1 – Apresentação e explicação do Arco de Charles Maguerez

Metodologia da problematização Aprendizagem baseada em problemas

Os problemas utilizados são obtidos da 
realidade ou de um recorte da realidade, a 
partir da “imersão” de alunos e professores 
em contextos/cenários reais.

Os problemas são elaborados por professores 
especialistas da área, contendo desafios, 
situações extraídas de contextos expressivos e 
reais da profissão.

O aluno não é estimulado, no início do 
processo, a buscar soluções próprias.

As tomadas de decisão do aluno na fase 
inicial do processo são parte essencial do 
desenvolvimento do trabalho.

O aluno só inicia o processo de formulação 
das hipóteses, que orientarão a intervenção 
na realidade da qual se extraiu o problema, 
após a aquisição dos novos conhecimentos ou 
informações. 

O aluno elabora as hipóteses sobre as possíveis 
explicações do problema antes de seu estudo.

O professor tem um papel ativo e participante 
no processo de aprendizagem, posicionando-
se ao lado do aluno para dialogar e intervir 
com informações mais sistematizadas.

O papel do professor/tutor é permitir que 
estudantes se apropriem do problema com 
autonomia, independência, organizando o 
ensino sem impor processos ou metodologias 
de trabalho.

O professor estabelece uma ponte entre os 
conhecimentos prévios do estudante e o 
novo conteúdo a ser aprendido.

O aprendizado autodirecionado e o 
desenvolvimento autônomo do aluno são 
elementos fundamentais

Os alunos são conduzidos a um processo 
de investigação ativa com vista a buscar  
informações necessárias ao entendimento ou 
à resolução de problemas.

O processo de aprendizagem, além de visar 
à aquisição do conhecimento necessário 
à resolução do problema, busca, também,  
desenvolver habilidades para o aprendizado 
autodirecionado.

Os resultados deverão voltar-se para algum 
tipo de intervenção na realidade em que o 
processo teve início, o que pode conduzir 
alunos e professores à identificação de um 
novo conjunto de problemas ou situações de 
aprendizado.

Os resultados são apresentados e discutidos 
no grupo, estando os alunos preparados para 
serem avaliados no final do módulo.

É flexível, podendo ser utilizada em várias 
situações do processo ensino-aprendizagem, 
sem a exigência de grandes mudanças no 
curso.

Direciona toda uma organização curricular.


