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Resumo: O início do século 21 passa por mudanças tecnológicas e culturais muito velozes. A educação continuada
e o desenvolvimento da postura do aprender a aprender têm sido a proposta educacional para a realidade contemporâ-
nea. O emprego do ensino construtivista para o desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes ainda não é
totalmente compreendido pelos educadores, que imaginam nessa prática um ensino utilitarista, e altamente
profissionalizante. O desafio pedagógico é integrar e proporcionar o necessário equilíbrio entre o ensino generalista,
voltado para a aquisição de conhecimento e de capacidades e o ensino mais operacional, baseado na aquisição de
competências. Este trabalho procura fazer uma abordagem sobre a metodologia construtivista do ensino por competên-
cias e sua aplicação integra a solução de problemas.
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Abstract: The beginning of the century 21 raisin for technological and cultural changes very fast. The continuous
education and the development of the posture of learning to learn, it has been the education proposals for the
contemporary reality. The job of the teaching namely construtivista for the development of competences, abilities
and attitudes, it still is not understood totally by the educators, that you/they imagine in that practice a teaching
applied to an utility, and highly vocational. The pedagogic challenge is to provide the necessary balance among the
teaching general, gone back to the knowledge acquisition and of capacities and the most operational teaching, based
on the acquisition of competences. This work search to do an approach on the methodology namely constructivist of
the teaching for competences, and its application for the solution of problems.
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Introdução
Com a globalização existente neste início de século

21, o ser humano pode experimentar inúmeras mudan-
ças, particularmente na velocidade com que as infor-
mações têm sido disseminadas. No campo educacional,
muitas discussões têm sido conduzidas quanto às me-
lhores práticas para a formação escolar em ambientes
globalizados.

Percebe-se que, para fazer frente à realidade da rápi-
da disseminação da informação presente no mundo con-
temporâneo, é preciso tornar os alunos pessoas capazes
de enfrentar situações e contextos que possuem grande
velocidade de mudança, que exigem deles o contínuo
aprender, para que possam ser aptos para adaptar-se a
essas rápidas mudanças culturais, tecnológicas e profis-
sionais (POZO et al., 1998). Educadores como César
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Coll (BARBERÀ et al., 2004) têm apresentado questões quanto ao
modelo educacional construtivista, isto é, como ensinar ao aluno o
que deverá ser por ele construído? Na perspectiva construtivista, o
aluno é o principal responsável pelo seu processo de aprendizagem.
Portanto, é ele que constrói o seu conhecimento, é ele que desen-
volve suas competências, habilidades e suas atitudes. Contudo, cabe
ao educador apoiar o desenvolvimento do aluno, facilitando seu
acesso a um conjunto de saberes previamente determinados no pla-
no de curso de sua componente curricular. A atividade mental cons-
trutiva dos alunos aplica-se a bases que já tenham um grau adequa-
do de elaboração, que são resultado de suas experiências de vida no
processo de construção social. Assim, o aluno somente pode apren-
der mediante a atividade mental construtiva se os significados fo-
rem associados aos saberes culturais por ele já elaborados. Para tan-
to, o professor deve trabalhar o aluno dentro de um paradigma com-
plexo para tecer as diferentes competências. Desta maneira, a cons-
trução do conhecimento deve ser compart ilhada entre o aluno e o
professor, em torno dos saberes ou formas culturais preexistentes
ao próprio processo de construção, que pode indicar outros proces-
sos de conhecimento, uma visão transdisciplinar. (MORIN, 1999).

Segundo César Coll (BARBERÀ et al., 2004), o professor no
processo de educação construtivista deve, além de favorecer condi-
ções para o desenvolvimento dos saberes, orientar e guiar na dire-
ção dos saberes e formas culturais selecionadas como bases do apren-
dizado para amplificar a formação do aluno.

É possível entender o professor na metodologia construtivista
como sendo um tutor, quando ele seria um facilitador, orientador
da aprendizagem, dinamizador da via socioafetiva da sala de aula e
orientador pessoal, escolar e profissional dos alunos (ARNAIZ, 1985
apud ARGÜÍS, 2002).

Segundo Arnaiz (apud ARGÜÍS, 2002), é possível haver dife-
rentes tipos de tutoria. A tutoria e a ação tutorial são conceitos com-
plementares, que envolvem um conjunto de ações de orientação
pessoal, acadêmica e profissional formuladas por professores com
o auxílio de alunos e da instituição de ensino. Assim, a tutoria pode-
ria ser:
• Tutoria individual - o professor-tutor atuaria junto a cada aluno,

conhecendo sua situação, procurando orientá-lo no planejamento
e execução de suas tarefas escolares, na escolha de estudos e da
profissão de acordo com seus interesses e capacidades, procuran-
do valorizar a auto-estima do aluno.

• Tutoria de grupo — o professor-tutor auxilia em sala de aula um
grupo de alunos na orientação do currículo e na participação da
vida escolar. Nesse caso, o professor-tutor faria a integração com
os demais professores do grupo, proporcionando as informações
necessárias para o aprendizado escolar.
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Tutoria técnica — o professor-tutor é res-
ponsável pela coordenação de experiên-
cias pedagógicas como a manutenção de
laboratórios.
Tutoria da diversidade - neste caso, o

professor-tutor deveria levar em conta as
capacidades e o ritmo de aprendizado de
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cada aluno. Devem ser enfatizados dispositivos de co-
municação e de métodos pedagógicos para uma apren-
dizagem compreensiva.

• Tutoria de prática profissional — o professor-tutor é
responsável pelo controle e acompanhamento da prá-
tica nas empresas.

• Tutoria da integração ou da complexidade — o profes-
sor-tutor é a capacidade de tecer a teoria e a prática
profissional, seja individual, grupai, técnica e diversi-
dade indicando novos processos criativos ou também
o transdisciplinar.

Uma das principais preocupações dos docentes,
quanto ao aspecto formativo dos alunos, é também o
desenvolvimento de competências caracterizadas pelo
comportamento empreendedor (BURINI & PINHEI-
RO, 2003). Como indicativos para a ação docente quan-
to à visão empreendedora, tem-se (PINHEIRO et al.,
2004; UFSC, 2000):
• trabalhar a observação, partir dos erros e dos obstácu-

los à aprendizagem - essa prática poderá favorecer
nos alunos o aprender a aprender;

• conhecer o mundo dos criadores de empresas e dos
empreendedores — a contextualização das situações
do mundo do trabalho poderá incentivar os alunos a
enfrentar desafios mais próximos da realidade;

• conceber administrar situações-problema
ajustadas ao nível e às possibilidades dos
alunos — o aprendizado baseado em pro-
blemas poderá ser motivador para as prá-
ticas diárias do trabalho, integrando o co-
nhecimento teórico;

• reforçar a autonomia e a liderança dos alu-
nos — o desenvolvimento da autonomia e
da liderança são características próprias do
empreendedor;

• ilustrar o ensino com exemplos da vida real
e cultivar a imaginação - esse aspecto é
muito importante para motivar os alunos
a serem criativos;

• levar o estudante a definir por si mesmo
uma situação, um problema, uma visão - propor ao
aluno a elaboração de situações que ele já vivência pode
ser muito motivador;

• habituar o estudante a identificar aquilo que lhe inte-
ressa, motivá-lo a aprender — reforçar a auto-estima
poderá favorecer o desenvolvimento de competênci-
as específicas;

• ser aberto à realidade circundante, proporcionando
núcleos de trabalhos com objetivos lucrativos e finan-
ceiros — a introdução ao trabalho profissional é muito
motivador para os alunos.

Mesmo com a intenção do professor em proporcio-
nar aos alunos o desenvolvimento das competências ine-
rentes ao empreendedor é possível existir o fracasso. O
aluno, como potencial empreendedor, está sujeito a duas
variáveis básicas para empreender: 1) sua percepção so-
bre seu preparo profissional, que aumenta sua
autoconfiança para iniciar um negócio próprio e 2) sua
visão de outros interesses e obrigações, que podem des-
truir sua autoconfiança (TORRES & PINHEIRO, 2003).
Como essas duas condições ocorrem em diferentes ins-
tantes da vida, a maioria dos potenciais empreendedo-
res tem um período de livre escolha conforme a figura l
(DEGEN, 1989).

Nos cursos de graduação, deve haver varias ativida-
des complementares, que possibilitem a interação da teo-
ria com a prática do mundo do trabalho, possibilitando
assim a formação de ações de empreendedorismo (PI-
NHEIRO & VIEIRA, 2003; PINHEIRO et ai, 2004).

A realidade atual no campo dos negócios exige uma
formação mais generalista dos estudantes, bem como
uma capacidade para compreender os relacionamentos
sociais dos ambientes globalizados. Conhecimentos téc-
nicos e gerenciais, aliados ao desenvolvimento de práti-
cas de relacionamento pessoal, podem fazer a diferença
para o sucesso do futuro profissional (DEGEN, 1989;
GREGORY, 1994).

Figura l — Período de Livre Escolha para o Potencial Empreen-

dedor (DEGEN, 1989).

Para o estágio profissionalizante é possível colocar
uma questão inicial: quais atributos e habilidades devem
ser desenvolvidos nos estudantes, com relação às ques-
tões de relacionamento profissional (OLIVEIRA, 1999):
Responsabilidade, Liderança, Iniciativa, Capacidade para
o trabalho em equipe, Comunicação pessoal, Tomada
de decisão, Criatividade, Autoconfiança, Planejamento,
Honestidade, Negociação, Espírito inovador etc.
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No plano de trabalho das componentes curriculares
para o desenvolvimento de competências, é possível uti-
lizar o conceito das inteligências múltiplas (ANTUNES,
1999; CAMPBELL et al, 2000; DRYDEN & VOS, 1996;
GARDNER, 1994; GARDNER, 1995; NOGUEIRA,
2001; TORRES & PINHEIRO, 2003):
• Inteligência Lingüística - é a capacidade de pensar com

palavras e de usar a linguagem para expressar e avaliar
significados complexos.

• Inteligência Lógico-Matemática - é a facilidade para
calcular, considerar proposições e hipóteses e realizar
operações matemáticas complexas.

• Inteligência Espacial — é a capacidade de formar, ma-
nobrar e operar um modelo no espaço. Permite que a
pessoa perceba imagens externas e internas, recrie,
transforme ou modifique as imagens, movimente as
mesmas e aos objetos através do espaço e produza ou
decodifique informações gráficas.

• Inteligência Musical — é a capacidade de expressar sen-
timentos por meio da música. É a sensibilidade para a
entoação, a melodia, o ritmo e o tom.

• Inteligência Corporal-Cinestésica — é a mobilidade cor-
poral, a capacidade de resolver problemas ou elaborar
formas de comunicação utilizando o corpo. Ela permite
que se manipule objetos e sintonize habilidades físicas.

• Inteligência Naturalista — é a facilidade de operar o
mundo natural, compreendendo a flora e a fauna, iden-
tificando objetos e compreendendo os sistemas natu-
rais e aqueles criados pelo ser humano.

• Inteligência Pictórica — é a capacidade de expressão de
sentimentos por intermédio do desenho ou de ima-
gens gráficas de maneira geral.

• Inteligência Interpessoal — é a capacidade de relacio-
nar, compreender outras pessoas e o que as motiva,
bem como interagir efetivamente com elas.

• Inteligência Intrapessoal — é a capacidade de
introspecção, de auto-estima, de autoconfiança e de
formar uma imagem coerente e verídico de si mesmo,
usando essa imagem para operacionalizar a felicidade.

Sobre o desenvolvimento das múltiplas inteligências
no processo educacional diz Gardner (1994, p. 278):

"Não deveríamos pensar nas inteligências como envolvidas

numa situação de soma zero: nem deveríamos tratar da

teoria das inteligências múltiplas como um modelo hidráuli-

co, onde um aumento em uma inteligência necessariamente

impõe um decréscimo em outra. Ainda assim, numa base

estatística, parece razoável especular que indivíduos dife-

rentes — e culturas diferentes — fazem suas apostas de

forma diferente em seu desenvolvimento de inteligências."

Ê importante lembrar que todos os alunos têm pos-
sibilidade de desenvolver as inteligências relacionadas, é

Os professores acostumados com o método tradici-
onal de conteúdos geralmente fazem criticas aos méto-
dos construtivistas. No método de ensino por compe-
tências, os conteúdos devem ser vistos como um meio
para o desenvolvimento das competências e não um fim
em si mesmos. Um conteúdo deve ser visto como um
objeto do saber.

Neste ponto deve-se distinguir capacidade de com-
petência. Defini-se capacidade como sendo a aptidão
para fazer algo, isto é, uma atividade que se exerce. As-
sim, uma capacidade só se manifesta porque ela se apli-
ca a conteúdos. As capacidades podem ser classificadas
em (ROEGIERS & DE KETELE, 2004):
• cognitivas (resumir, classificar, comparar, ler, somar etc.);
• gestuais (traçar, colorir, misturar etc.);
• socioafetivas (escutar, comunicar, relacionar-se etc.).

Algumas capacidades são, ao mesmo tempo,
cognitivas, gestuais e socioafetivas. Como exemplo a
capacidade de escrever, em que se tem o:
• aspecto cognitivo — saber o que se está escrevendo;
• aspecto gestual — fazer gestos (movimentos) para ter

uma escrita legível;
• aspecto socioafetivo — expressar-se considerando o

destinatário.

As principais características de uma capacidade são
(ROEGIERS & DE KETELE, 2004):
• Transversalidade — os conteúdos são disciplinares e

raras são as capacidades disciplinares ou específicas.
Ler, escrever e comunicar podem ser capacidades tra-
balhadas em várias disciplinas. Portanto, a maioria das
capacidades são transversais, sendo possível mobilizá-
las em todas as disciplinas em diversos graus.

• Evolutividade — uma capacidade desenvolve-se ao lon-
go da vida, podendo crescer ou decrescer ao logo do
tempo.

• Transformação — é o que distingue capacidade de com-
petência. É a característica de desenvolver-se em um
eixo que não o do tempo (eixo das situações). As ca-
pacidades, em contato com o ambiente e os conteú-
dos, interagem e combinam-se entre si e geram novas
capacidades de refletir e criar ações operacionais, como
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gramação neurolingüística poderá ser um agente
facilitador no aprendizado (MOLDEN, 1999).



ler, escrever, calcular, distinguir, argumentar, negoci-
ar, organizar etc. A capacidade de distinguir o essen-
cial do acessório baseia-se em capacidades mais fun-
damentais, como as de comparar, de analisar e de
hierarquizar; assim como a capacidade de negociar
está ligada à capacidade de comunicar, que está li-
gada às capacidades de falar, ouvir etc., gerando
assim um conhecimento integrado indicando a
transdisciplinaridade.

• Não-avaliabilidade — esta característica é de difícil ava-
liação. É o domínio de uma capacidade em seu estado
puro. Como exemplo, tem-se o caso de um bom ob-
servador que poderá ser alternado em função da situ-
ação da observação.

O que caracteriza uma competência é a mobilização
de diferentes capacidades e conteúdos diversos. Assim,
a competência pode ser conceituada como sendo um
conjunto ordenado de capacidades que são exercidas
sobre os conteúdos em determinadas situações para re-
solver problemas com novas aquisições (PINHEIRO
& BURINI, 2004; MASETTO, 2003).

Uma competência pode ser definida por meio de
cinco características básicas (ROEGIERS & DE
KETELE, 2004):
• Mobilização de um conjunto de recursos — conheci-

mentos, experiências, capacidades, atitudes etc. Assim,
são um conjunto integrado.

• Caráter finalizado — a competência é inseparável da
possibilidade de agir. A competência tem uma função
social, do ponto de vista da pessoa que a possui. As-
sim, para evitar um ensino utilitarista e muito profis-
sionalizante, é importante haver um equilíbrio entre o
ensino generalista, essencialmente voltado para a aqui-
sição de conhecimentos e capacidades, e um ensino
reflexivo operacional, baseado na aquisição de com-
petências e gerando novas competências.

• Ligação com uma família de situações - uma compe-
tência pode ser compreendida em referência às situa-
ções em que é exercida.

• Avaliabilidade - a competência somente poderá ser
avaliada por meio de situações particulares, perten-
centes à família de situações-problema. A competên-
cia é avaliada por meio de um produto, ou uma pro-
dução, atribuindo-se alguns critérios.

O ensino por competências permite a existência de
pontos motivadores como projetos temáticos ou a re-
solução de problemas integrando os conhecimentos
(BURINI & PINHEIRO, 2003). É possível, com esse
método pedagógico, o desenvolvimento educacional ir
muito além do desenvolvimento de competências isola-
das, podendo atingir a transdisciplinaridade, em que se
conceitua (NOGUEIRA, 2001; MORIN, 1999):

• Multidisciplinaridade — justaposição de diferentes con-
teúdos de disciplinas distintas sem nenhuma preocu-
pação de integração entre elas.

• Pluridisciplinaridade — existe uma pequena coopera-
ção entre as disciplinas, mas ainda mantêm objetivos
distintos.

• Interdisciplinaridade — as diferentes disciplinas
interagem-se entre si.

• Transdisciplinaridade — é um sistema sem fronteiras
entre as disciplinas, promove o paradigma que permi-
ta discernir, opor, separar, abstrair, associar, juntar e
comunicar entre si sem operar a redução. Faz-se ne-
cessário utilizar o paradigma da complexidade que
opera entre os opostos, fazendo um movimento de
dissociação e associação sem perscrutar os diferentes
níveis de emergência da realidade. (MORIN, 1999).

O processo educacional do ensino por competênci-
as envolve as seguintes fases (MAGER, 1980):

A) Identificação de Competências - seleção e qualifi-
cação do desempenho que o aluno deverá ser capaz de ter;
B) Condições da Avaliação do Desenvolvimento das Com-
petências — como a competência deve ser demonstrada,
isto é, ser avaliada; C) Critério de Aprovação para as Com-
petências Desenvolvidas — qual o critério, qualidade ou
nível de desempenho satisfatório para ser considerado
aceitável. Então, nesse processo educacional, deve-se fa-
zer um projeto que responda questões pedagógicas, como:

1) Qual o comportamento final do aluno (ele faz o
quê?) qual a competência deve ser desenvolvida?) — o
comportamento final deve ser uma ação observável e
percebida que o aluno desempenha ao alcançar o objeti-
vo proposto; uma descrição do comportamento final que
pode ser observado, experimentado, refletido e aplicado.

2) Quais as condições da avaliação (com quê?) - con-
dições relacionadas a laborabilidade, isto é, a realidade
apresentada no mundo do trabalho. A avaliação é parte
do processo educacional, necessária para que professo-
res e alunos possam determinar o progresso e as difi-
culdades que devem ser superadas para que o processo
de ensino seja adequado à realidade do aluno (TURRA
et al., 1980). A avaliação do desenvolvimento de com-
petências deve ser processual (BURINI & PINHEIRO,
2003). A condição da avaliação deve ser uma situação
sob a qual o comportamento será demostrado ou ob-
servado, refletido para aprimorar.

3) Qual o critério de aprovação (com qual rendimen-
to?) — o critério de aprovação deve ser uma evidência
que vai ser aceita como garantia de que o objetivo pro-
posto foi atingido; padrão satisfatório de desempenho.

Ao se fazer a redação das competências, deve-se pro-
curar escolher verbos adequados. Ao se redigirem os
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objetivos de aprendizagem, torna-se necessário utilizar
palavras que não revelem muitas interpretações. Algu-
mas palavras podem ser abertas, e não deixar claro o
que se pretende com a aprendizagem, podendo gerar
inúmeras interpretações, como (GIL, 1997; MAGER,
1980; TURRA et al., 1980): acreditar, adquirir, apreciar,
aperfeiçoar, aprender, captar, compreender, conhecer,
conscientizar, desenvolver, dominar, entender, gostar,
internalizar, julgar, melhorar, raciocinar, reconhecer, sa-
ber, valorar, verificar etc.

Como exemplo aplicativo, tem-se a frase: compre-
ender as uniões parafusadas.

O que se espera é que o aluno:
1) defina o conceito de união parafusada?
2) identifique as regras sobre as dispo-

sições construtivas de uniões parafusadas?
3) aplique as regras sobre disposi-

ções construtivas em uma determinada
estrutura?

Quando os objetivos são expressos
com frases iniciadas com verbos de ação,
ou seja, verbos que expressam claramente
o comportamento esperado do aluno, ex-
clui a possibilidade de que seu propósito
seja confundido com outro qualquer. Os
objetivos, assim expressos, são considera-
dos operacionais, pois possibilitam verifi-
car em que medida as competências foram
alcançadas pelos alunos, como (GIL, 1997;
MAGER, 1980; TURRA et al, 1980): apli-
car, apontar, citar, classificar, comparar,
construir, contrastar, colorir, correr, definir, desenhar, dis-
criminar, distinguir, enumerar, enunciar, escrever,
exemplificar, fazer, grifar, idear, identificar, listar, marcar,
numerar, relacionar, resolver, solucionar, somar, sorrir, su-
blinhar, traduzir etc. Como exemplo de aplicação, tem-se:
citar os tipos de uniões parafusadas. Este objetivo é claro
e preciso, não se confundindo com outro qualquer. A
frase que define a competência deve ser clara, isto é, defi-
nir um resultado, um desempenho. Exemplos:

1) Escrever e testar, em no mínimo duas linguagens
computacionais, um programa para calcular custos de
produtos; 2) Fazer uma proposta técnica; 3) Colorir de-
senhos artísticos; 4) Somar uma coluna de números.

A frase não é adequada quando descreve um proce-
dimento e não um resultado:

1) Discutir e ilustrar os princípios e as técnicas da
programação de computadores; 2) Desenvolver uma
apreciação de música; 3) Entender matemática; 4) Apli-
car conhecimento científico; 5) Aplicar com uma atitu-
de adequada; 6) Desenvolver um conhecimento de equi-
pamentos de serviços de alimentação.

No caso de desempenho, define-se como desempenho
aberto todo tipo de desempenho que pode ser observado
diretamente, seja ele visível ou audível. Exemplos:

Tocar um flautim. Desenhar um carro. Escrever
um poema.

O desempenho oculto é todo desempenho que não
pode ser observado diretamente, porque é mental, invi-
sível, cognitivo ou interno. Ele somente pode ser detec-
tado sempre que a pessoa diga algo, ou faça algo visível.
Sempre que o desempenho definido no objetivo for
oculto, deve-se acrescentar-lhe um comportamento in-
dicador (Tabela 1).

Tabela l — Competências com desempenho oculto e
comportamento indicador.

• Condições da avaliação
O aluno deve ser informado quanto às condições da

avaliação. Por exemplo:
Quais instrumentos serão permitidos ao aluno uti-

lizar?; O que lhe será negado?; Quais as condições
sob as quais se espera que o comportamento termi-
nal ocorra?; Existe alguma competência que não se
deseja desenvolver?

Como exemplo de textos sobre as condições da ava-
liação, tem-se:

• dada uma lista de...; qualquer referência de escolha
do aluno; dada uma matriz de correlações; dado um
jogo padronizado de ferramentas; dado um funcio-
namento adequado; sem a ajuda de referências; sem
a ajuda de calculadora.

• Descrição do critério de aprovação
Um critério é um padrão para a avaliação de desem-

penho, isto é, algo com que se mede a realização do
objetivo, da competência (MAGER, 1980). O que é acei-
tável em uma situação pode ser inadmissível em outra.
Os critérios podem ser:
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É muito difícil uma disciplina isolada refletir a reali-
dade da vida profissional. Essa realidade, invariavelmente,
conduz o aluno a fazer a integração curricular das dis-
ciplinas que cursou apenas na ocasião do estágio
profissionalizante. As instituições de ensino deveriam
atuar com maior responsabilidade na escolha adequa-
da dos locais de estágio de seus alunos em função do
conhecimento, das competências, habilidades e atitu-
des por eles já desenvolvidas. Na maioria das vezes,
não existe uma prática de escolha criteriosa do local de
estágio conforme o grau de evolução escolar do aluno.
Essa prática acaba fazendo com que o aluno pense que
no estágio ele está apenas cumprindo uma exigência
legal ou, por vezes, pensa que alguns conhecimentos
aprende somente no estágio, e que a faculdade somen-
te lhe dará o diploma (PIAGET, 1978; PIMENTA &
ANASTASIOU, 2002).

Assim, percebe-se a importância de práticas peda-
gógicas que possam integrar as diferentes disciplinas do
currículo escolar, dimensionando a necessidade de en-
volver e responsabilizar o aluno na formação profissio-
nal. Alguns cursos de graduação em Medicina vêm utili-
zando com sucesso a metodologia de ensino denomi-
nada de Aprendizado Baseado em Problemas (Problem
Based Learning—PBL). Essa metodologia de ensino vem
plenamente satisfazendo as necessidades da formação
profissional médica, podendo ser um indicador impor-
tante para outros cursos de graduação (CAMP, 2002).

A técnica do Aprendizado Baseado em Problemas
surgiu com o corpo docente da Faculdade de Medicina
da Universidade de McMaster, no Canadá, em meados
de 1960. Em seguida, essa metodologia pedagógica foi
adotada em outras três escolas de Medicina: a Universi-
dade de Limburg, em Maastricht na Holanda, a Univer-
sidade de Newcastle, na Austrália, e a Universidade do
Novo México, nos Estados Unidos. No fim do século
XX, inúmeras outras faculdades, em diversas áreas do
saber, adotam a prática pedagógica do Aprendizado
Baseado em Problemas. Existem situações em que os
futuros alunos procuram estudar em escolas que apli-
quem essa metodologia de ensino, como exemplo al-

guns alunos que ingressaram no Curso Superior de
Tecnologia em Planejamento e Gestão de Empreendi-
mentos na Construção Civil do Centro Federal de Edu-
cação Tecnológica de São Paulo - CEFET-SP (CAMP,
2002; CEFET-SP, 2003; UEL, 2002).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
- LDB (Lei nº 9.394/96), no capítulo da educação su-
perior cita, dentre suas finalidades, que a educação su-
perior deve (SÉRIO, 2001; SOUZA & SILVA, 1997;
VALENTE, 2000):
• Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do

espírito científico e do pensamento reflexivo.
• Estimular o conhecimento dos problemas do mundo

presente, em particular os nacionais e regionais, pres-
tar serviços especializados à comunidade e estabele-
cer com ela uma relação de reciprocidade.

Existem inúmeros autores que trabalham procuran-
do a integração dos diferentes aspectos educacionais,
como por exemplo a alfabetização emocional ou o de-
senvolvimento de saberes (ANTUNES, 2002a;
ANTUNES, 2002b; ANTUNES, 2001; MEIRIEU,
1998; PERRENOUD, 2000; PERRENOUD et al., 2002;
RAMOS, 1992 e 1999; VIGOTSKI, 1999).

A metodologia pedagógica do Aprendizado Baseado
em Problemas tem o aluno como centro das ações edu-
cacionais. Ela promove nos alunos a confiança e o respei-
to mútuos, desenvolvendo neles a liberdade de expres-
são, o compromisso com as. metas da aprendizagem, em
que eles a assumem como sendo suas, ficando, assim,
comprometidos com suas formações acadêmicas.

A metodologia do Aprendizado Baseado em Pro-
blemas está associada às teorias construtivistas, em que
o conhecimento não é absoluto, mas construído pelo
estudante por meio de seu conhecimento pregresso e
sua percepção global, dimensionando a necessidade de
aprofundar, amplificar e integrar o conhecimento.
(BRANDÃO et al, 1998; CAMP, 2002).

Algumas pesquisas educacionais indicaram que os
estudantes em cursos que adotam a metodologia peda-
gógica do Aprendizado Baseado em Problema conse-
guem reter por mais tempo o conhecimento adquirido
do que os estudantes em cursos com metodologias tra-
dicionais. Também, foi observado que o Aprendizado
Baseado em Problemas pode melhor transferir concei-
tos a problemas novos, sendo uma condição muito
motivadora para estudantes (CAMP, 2002).

A metodologia pedagógica do Aprendizado Baseado
em Problemas pode ser caracterizada por (CAMP, 2002;
UEL, 2002; PERRENOUD, 1999; UNIFESP, 2002):
• Composição de grupos tutoriais com 5 a 12 alunos.
• Criação de um grupo de professores denominado de

Comissão de Elaboração de Problemas. Essa comis-
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• Rapidez - exemplo: localizar defeitos em peças no
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• Qualidade — exemplo: identificar características de
desempenho operacional.



são tem como objetivo elaborar uma relação de pro-
blemas que devem ser apresentados aos estudantes
conforme o desenvolvimento de seu aprendizado. Os
problemas devem estar associados a uma série de si-
tuações práticas do dia-a-dia das atividades profissio-
nais do futuro engenheiro, em que os alunos devem
estar preparados para resolvê-las. As situações devem
ser escolhidas de forma que os alunos possam utilizar
o conhecimento já adquirido na etapa em que se en-
contram para solucioná-las e dimensionar a visão de
novas disciplinas.

Este método pedagógico tem suas ações centradas
no aluno. Para as atividades de grupo, serão indicados
alunos como secretários, que deverão garantir que as
várias etapas da discussão do grupo tutorial sejam ade-
quadamente realizadas, de forma que o grupo não per-
ca a discussão, e que não retorne a itens já discutidos
anteriormente. Será indicado um aluno coordenador, que
deverá garantir que a discussão do problema seja metó-
dica e que todos os componentes do grupo tutorial par-
ticipem da discussão.

Os grupos tutoriais deverão ter reuniões periódicas
com um professor denominado de tutor. Ele deverá
garantir que o grupo tutorial não se afaste do tema cen-
tral do problema, e que os alunos possam chegar a obje-
tivos do aprendizado próximos aos imaginados para
aquele problema. Ele irá apresentar o problema e acom-
panhar as discussões sem, entretanto, impor os objeti-
vos do problema, nem desvendá-los para os alunos. Ele
deverá ter um bom entendimento do assunto sem, en-
tretanto, ser necessário que ele seja um especialista.

Os alunos, em cada reunião do grupo tutorial, irão
determinar o quanto aprenderam nas disciplinas que fre-
qüentam, percebendo a necessidade de reestudo de al-
gumas matérias. Serão feitas avaliações idênticas para
todos os alunos do curso, para que eles possam avaliar a
construção de seus conhecimentos. É de se esperar que
os alunos de etapas mais avançadas tenham maiores notas
nesses testes. Essa prática é um estímulo, e um
referencial, aos alunos das várias etapas do curso, incen-
tivando-os a superar suas dificuldades de aprendizagem.

Poderá ser possível uma composição de pequenos
grupos interdisciplinares, compostos por estudantes de
áreas de saberes afins, organizados para o estudo de pro-
blemas mais complexos, utilizando paradigmas do pen-
samento complexo e tecendo novas soluções e conheci-
mentos, exercitando a transdisciplinaridade (CAMP,
2002; MORIN, 1999).

Nos cursos tradicionais, conteudistas, cabe aos pro-
fessores determinar quais partes do conteúdo
programático devem ser mais desenvolvidas para a for-
mação de seus alunos. Assim, a formação dos estudan-

tes fica condicionada à percepção individual de seus pro-
fessores sobre o curso, não existindo uma integração
continuada do saberes desenvolvidos por cada profes-
sor em suas disciplinas.

Os professores, geralmente, têm dificuldade em dei-
xar o controle do processo de aprendizagem, sendo na
pedagogia tradicional o aprendizado centrado no pro-
fessor. No caso do Aprendizado Baseado em Proble-
mas — PBL, o aprendizado é centrado no aluno, para
que se possa permitir a ele uma maior responsabilidade
em sua formação acadêmica, bem como o envolvimento
com o curso de graduação (PIMENTA &
ANASTASIOU, 2002; BURINI & PINHEIRO, 2003).

Na metodologia pedagógica tradicional por conteú-
dos, os estudantes memorizam a matéria, que, por falta
de motivação ou aplicação prática profissional imediata,
será esquecida logo adiante. No Aprendizado Baseado
em Problemas, o conhecimento é retido por mais tem-
po como conseqüência das aplicações práticas observa-
das pelos alunos (CAMP, 2002; DEMO, 2001).

Para que o processo educacional possa ser de quali-
dade, é necessário que o professor tenha conhecimen-
tos teóricos e metodológicos, assim como o domínio
das práticas docentes para atingir os objetivos princi-
pais (LIBÂNEO, 1994):
• Assegurar aos alunos o domínio mais seguro e dura-

douro possível dos conhecimentos.
• Criar as condições e os meios para que os alunos de-

senvolvam os saberes.
• Orientar as atividades de ensino para objetivos claros

na solução de problemas, para que tenham as atitudes
e convicções em suas opções diante dos problemas e
situações na vida real.

Para isso, é necessário que o professor tenha no pla-
nejamento da disciplina:
Compreensão segura das relações entre a educação es-
colar e os objetivos sociopolíticos e pedagógicos, ligan-
do-os aos objetivos de ensino das matérias.
• Domínio seguro do conteúdo das matérias que lecio-

na e sua relação com a vida e a prática, bem como dos
métodos de investigação próprios da matéria, a fim
de poder fazer uma boa seleção e organização dos
problemas, partindo de situações concretas da escola
e da classe.

• Capacidade de desmembrar a matéria em tópicos ou
unidades didáticas, a partir da sua estrutura conceituai
básica, de selecionar saberes que sejam adequados à
disciplina.

• Conhecimento das características sociais, culturais e
individuais dos alunos, assim como o nível de prepa-
ro escolar em que se encontram.
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• Conhecimento e domínio dos vários métodos de en-
sino e procedimentos didáticos a fim de escolhê-los
conforme temas a serem tratados e as características
dos alunos.

• Conhecimento dos programas oficiais para adequá-
los às necessidades reais do curso e dos alunos.

• Consulta a várias fontes e manter-se bem informado
quanto a conhecimentos específicos da matéria e, por
exemplo, sobre acontecimentos políticos e culturais.

Para a condução do ensino e da aprendizagem
(LIBÂNEO, 1994; PIMENTA, 2000):
• Conhecimento das funções didáticas ou etapas do pro-

cesso de ensino.
• Conhecimento dos princípios gerais da aprendizagem,

e saber compará-los com conteúdos e métodos pró-
prios da disciplina.

• Habilidade de expressar idéias com clareza, falar de
modo acessível à compreensão dos alunos, partindo
de sua linguagem corrente.

• Habilidade de tornar os conteúdos de ensino signifi-
cativos, reais, referindo-os aos conhecimentos e ex-
periências que os alunos trazem para a sala de aula.

• Saber formular perguntas e problemas que exijam dos
alunos pensarem por si mesmos e tirarem conclusões
próprias.

• Conhecimento das possibilidades intelectuais dos alu-
nos, seu nível de desenvolvimento, suas condições pré-
vias para o estudo de conteúdos novos.

• Experiência de vida que trazem.
• Provimento de métodos de estudo, hábitos de traba-

lho intelectual independente e em grupo.
• Adoção de uma linha de conduta no relacionamento

com os alunos que expresse confiabilidade, coerência,
segurança; manifestar interesse sincero pelos alunos nos
seus progressos e na superação de suas dificuldades.

• Estimular o interesse pelo estudo, mostrar a impor-
tância da escola para a melhoria das condições de vida,
para a participação democrática na vida profissional,
política e cultural.

Para a avaliação da aprendizagem, o professor deve
fazer (ANTUNES, 2002b; BLOOM et al., 1983;
HOFFMANN, 1996a, b; LIBÂNEO, 1994;
LUCKESI, 1996):
• Verificação contínua de se os objetivos foram atingi-

dos e do rendimento das atividades, quanto aos alu-
nos, ao problema e a ele mesmo.

• Domínio de meios e instrumentos de avaliação
diagnostica, isto é, obter dados relevantes sobre o
rendimento dos alunos, verificar dificuldades para a
tomada de decisão sobre o andamento do trabalho
docente.

Conhecimento das várias modalidades de avaliação.
Conhecimento da didática é fundamental para a im-
plantação do método do Aprendizado Baseado em
Problemas.

O ensino construtivista é desafiador para educado-
res e educandos. Ele exige um maior comprometimento
quanto às práticas educacionais, bem como integra e
proporciona o aumento do relacionamento entre os
envolvidos no processo. Para o educador, faz-se ne-
cessário transformar os paradigmas, assim ampliando
o tempo de dedicação. A personalização do ensino
traz reflexão quanto à educação neste novo século.
Fazer frente às rápidas mudanças tecnológicas,
comportamentais e culturais será o grande desafio dos
educadores. Aqui seguem pistas para uma educação ci-
dadã, em que os valores morais, éticos e os conheci-
mentos tecnológicos serão as bases para uma socieda-
de mais justa e harmonizada.
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