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RESUMO 

 

 

As necessidades da sociedade e do mercado de trabalho para com as atividades 

dos engenheiros fazem com que novas estratégias de formação profissional 

devam ser adotadas. A metodologia ativa tem se mostrado uma das mais 

adequadas para o atendimento dos desafios interpostos nesta situação. Este 

trabalho tem por objetivo fazer uma análise da percepção dos docentes sobre a 

metodologia ativa Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) adotada no curso 

de Engenharia Biomédica da PUC-SP na Faculdade de Ciências Exatas e 

Tecnologia (FCET) desde seu início, no ano de 2009. Esta pesquisa mostra a 

importância da capacitação/formação dos docentes que atuam dentro desta 

metodologia em contraponto ao modelo de ensino tradicional. Neste contexto 

utilizamos os diferentes instrumentos: questionário, revisão bibliográfica e análise 

documental. O objetivo é compreender como os docentes foram formados para 

utilizar a metodologia ativa ABP e quais as implicações que se podem observar 

dentro desta concepção metodológica. Os resultados da pesquisa mostram que 

os docentes acreditam que a metodologia ABP fornece subsídios para a prática 

docente, para a relação tutor/aluno, para o trabalho em equipe e a possibilidade 

de formar um engenheiro com habilidades e competências para a resolução de 

problemas reais e com uma visão integrada de todas as áreas do conhecimento. 

Outro dado revelador é que a formação docente dos profissionais envolvidos com 

a implementação da metodologia ABP deve ser contínua e vista como um fator 

essencial para que se obtenha êxito na implementação desta proposta curricular 

inovadora. 

 

Palavras-chave: aprendizagem baseada em problemas, formação docente, 

engenharia biomédica.  

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

In order to answer the needs of society and the labor market towards the activities 

of engineer new training strategies in the engineering education must be adopted. 

The active methodology has been shown one of the most appropriate to face the 

challenges that come up in this situation. This work aims to analyze the perception 

of teachers on the active methodology Problem Based Learning (PBL) adopted in 

the Biomedical Engineering course at Faculty of Exact Sciences and Technology 

of Pontifical Catholic University of Sao Paulo since its inception in 2009. This 

research shows the importance of teacher's training in order to work with the PBL 

methodology as opposed to the traditional teaching model. In this context we 

adopt different instruments such as: a questionnaire, literature review and 

documentary analysis. We aimed to understand how teachers were trained to use 

active methodology PBL and what implications could be observed adopting this 

methodological model. The survey results show that teachers believe that PBL 

provides grant for teaching, with respect to tutor/student relations, teamwork and 

being possible to graduate an engineer with skills and competences to solve real 

problems beyond having an integrated vision of all knowledge areas. Another fact 

shows that the teacher's training in order to work with the implementation of PBL 

methodology must be continuous and seen as an essential factor in the success of 

this innovative curriculum's implementation. 

 

Keywords: problem-based learning, teacher education, biomedical engineering. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

As discussões que remetem à contemporaneidade mostram que a 

educação é um fator fundamental para a construção de uma sociedade mais 

igualitária, onde os indivíduos devem exercer seus deveres, pautados nos ideais 

de cidadania e democracia, indispensáveis na busca de uma sociedade perfeita. 

O que se espera de um país ou nação é que seus descendentes consigam 

adquirir conhecimentos em larga escala, para atingir níveis considerados 

satisfatórios para o progresso e o desenvolvimento político, econômico e 

tecnológico tão evidente e necessário.  

A educação deve ser prioridade universal para os países que se encontram 

em desenvolvimento, pois é a única maneira de romperem com o déficit 

intelectual, cultural, social, e econômico que afasta e exclui a população 

decorrente destes países em relação ao momento em que se encontra o mundo 

em 2012. 

As mudanças que vive-se na época presente são decorrentes da 

globalização e do fácil acesso à informação e comunicação, que facilita e permite 

em tempo real o conhecimento dos acontecimentos por meio do processamento 

de uma imensa quantidade de dados. Pode-se afirmar que este período de 

intensas transformações determina o que denomina-se de revolução, palavra com 

muitos significados, tais como: “1. Ação ou efeito de revolver ou de revolucionar. 
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2. Sublevação; insurreição; revolta; motim. 3. Transformação radical nas 

estruturas econômicas, políticas, sociais e culturais de um país”, (LUFT, 2000). 

Com o passar do tempo à sociedade vai se transformando à medida que 

novos padrões econômicos, sociais e culturais são instalados como padrões a 

serem seguidos. Mas, afinal, como as chamadas revoluções sociais agregam e/ou 

alteram o modo de vida dos indivíduos?  

É importante refletir sobre a sociedade sustentada pelo modelo do 

capitalismo, onde o consumo é palavra-chave deste tempo, não somente o 

consumo de bens materiais, mas também de informação, ou seja, a matéria-prima 

deste novo setor que se configura diante da chamada revolução tecnológica que 

se inicia na década de 1970, (IMBERNÓN, 2000). 

A modernização e a influência maçante da tecnologia juntamente com a 

criação e disseminação da internet, marca este novo modelo de sociedade 

denominada “Sociedade do Conhecimento e da Informação”. 

O acesso aos meios de comunicação das redes sociais oferece a 

possibilidade de conexão com todo o mundo em tempo real, o que favorece a 

imensa quantidade de informações compartilhadas, e o indivíduo como receptor 

deve selecionar o que é realmente útil para as suas ações.  

Os autores abaixo pontuam as seguintes considerações sobre o tema:  

“Tudo leva a crer que se trata de uma revolução inevitável que permitirá 

a transmissão de uma quantidade cada vez maior da informação num 

lapso de tempo cada vez mais curto” (DELORS, 2000, p. 64). 

“[...] a educação, além de facilitar o acesso a uma formação baseada na 

aquisição de conhecimentos, deve permitir o desenvolvimento das 

habilidades necessárias na sociedade da informação. Habilidades como 

a seleção e processamento da informação, a autonomia, a capacidade de 

tomar decisões, o trabalho em grupo, a polivalência, a flexibilidade, etc., 

são imprescindíveis nos diferentes contextos sociais: mercado de 

trabalho, atividades culturais e vida social em geral” (IMBERNÓN, 

2000, p. 24-25). 
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“A sociedade contemporânea, denominada por alguns como sociedade 

do conhecimento, se apresenta tendo como uma de suas características a 

acelerada transformação pela qual passa o mundo, provocada pelos 

avanços tecnológicos, que incidem na constituição de uma nova cultura 

do trabalho, afetando diretamente o universo escolar” (FELDMANN, 

2009, p. 75). 

 

Ao se tratar de educação nesta época, deve-se entender como este 

processo é passível de mudanças, assim como a sociedade. Educar no século 

XXI é tarefa que exige consciência do perfil dos cidadãos que se deseja formar 

para atuar no Brasil e no mundo globalizado, pois a educação permite o 

desenvolvimento das habilidades de cada um, além de buscar a prática da 

autonomia, liberdade e democracia. Formar cidadãos críticos e reflexivos é algo 

que exige comprometimento e responsabilidade por parte dos educadores 

permitindo-se assim uma redução na distância entre os mais favorecidos e 

aqueles desprovidos de condições mínimas dentro de uma sociedade que excluí 

os indivíduos que não têm acesso à escola como condição de transformação 

política, social e cultural. 

A proposta da educação nesta época presente deve contemplar as 

diretrizes para a ação e reflexão, dos participantes deste processo. Tem-se que 

pensar no modelo de ensino e as práticas pedagógicas reformuladas e 

repensadas para acompanhar as transformações, uma vez que a modernidade 

vive em constante variação. 

Mas, afinal qual é o papel da escola neste cenário? 

“A tarefa da escola é trabalhar com as relações interpessoais, 

pedagógicas e institucionais. Na escola há o existir, a existência humana. 

Não nascemos humanos, mas nos tornamos humanos na prática social da 

qual a escola faz parte, humanizando-nos uns aos outros. Esse processo 

histórico e social chama-se educação, corporificada na relação teoria e 

prática” (FELDMANN, 2009, p. 79). 
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Ao refletir sobre a função da escola e da educação na vida do ser humano, 

deve-se pautar o significado de socialização que estes conceitos remetem. A 

função da escola é ser a instituição secundária no processo de interação social, 

pois a família é a primeira escola na vida do sujeito. 

Pensar e atuar na educação significa trabalhar com a coletividade, com as 

diferentes culturas, gêneros e ideias, ou seja, com a multiplicidade e pluralismo 

dos valores que formam a sociedade contemporânea. 

Os profissionais que trabalham com a educação em todos os níveis (ensino 

fundamental, ensino médio e ensino superior) devem refletir sobre suas ações e 

os temas que permeiam a sociedade na qual a comunicação é ferramenta 

principal para a sobrevivência. 

O dia a dia dentro do espaço escolar é um aprendizado para as crianças, 

adolescentes, jovens e adultos na perspectiva de ampliar não só o conhecimento, 

mas as possibilidades de exercer seu papel de cidadão dentro do contexto social. 

Logo, o papel da mudança de paradigma educacional, é refletir sobre as 

possibilidades de novos rumos para a educação. Uma sociedade bem 

desenvolvida nos padrões éticos, políticos, sociais e culturais depende 

fundamentalmente de uma boa educação para os seus membros. 

Pensar na formação do indivíduo no cenário atual é propor que habilidades 

e competências sejam trabalhadas em todas as etapas da vida escolar com o 

objetivo de maximizar suas potencialidades para alcançar um bom desempenho 

na sua futura vida profissional. Afinal, a sociedade incorpora os valores materiais 

como fonte de realização e satisfação, sendo a carreira profissional o eixo destes 

objetivos. 

Dentro desta perspectiva, a proposta desta pesquisa foi um estudo sobre a 

aplicação da metodologia ativa Aprendizagem Baseada em Problemas no curso 



 

 

17 

de Engenharia Biomédica da PUC-SP e compreender como o professor (tutor) se 

insere neste contexto. Afinal, a proposta da metodologia é mudar o foco do 

processo ensino-aprendizagem e tornar o aluno preparado para a resolução de 

problemas do cotidiano. 

As transformações decorrentes da contemporaneidade afetam o modelo de 

ensino a partir da reflexão sobre o modelo de aprendizagem que vem sendo 

desenvolvido de acordo com as práticas curriculares.  

O Ensino Superior, atualmente, se depara com muitos desafios resultantes 

dos aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais, o que acarreta novas 

exigências na educação e formação profissional. 

As mudanças significativas decorrentes dos últimos anos no ensino 

superior advindas das diretrizes políticas se preocupam com o desenvolvimento 

de uma cultura científica, preparando os jovens para o conhecimento, as 

competências e habilidades exigidas para as atividades profissionais do mundo 

globalizado. 

Diante de tantas transformações e expectativas que envolvem o ensino 

superior neste momento, baseados nas mudanças de construção de uma 

sociedade mais igualitária, onde todo cidadão deve ter acesso ao conhecimento, 

se faz emblemática a reflexão sobre como deve ser a educação. Todos os 

participantes deste processo devem se posicionar criticamente sobre a postura e 

comprometimento com o conhecimento. Algumas perguntas surgem no intuito de 

que se tenha uma proposta norteadora para as nossas ações. Como ensinar? 

Como propor um currículo condizente com as exigências do mercado do 

trabalho? O que e como devemos ensinar em sala de aula para que alunos 

obtenham sucesso e comprometimento em suas carreiras profissionais? Qual o 

melhor ambiente para desenvolver uma aprendizagem significativa? Estas são 
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algumas entre outras tantas indagações que os docentes devem se preocupar 

diante do momento em que se vive. 

Todos os professores devem se colocar diante destes desafios que exigem 

sensibilidade para perceber que as transformações externas do mundo em que se 

vive a cultura e a singularidade da pessoa do professor interferem diretamente na 

construção da nossa identidade profissional. 

A discussão sobre a formação dos educadores faz parte do cotidiano, 

apesar de desencadear certo temor por parte da classe, uma vez que a profissão 

de professor é renovada, reinventada e transformada a cada dia. Portanto, é 

essencial aos docentes uma reflexão e vontade de querer acompanhar estas 

mudanças na sua prática profissional. Sem o apoio do corpo docente, 

definitivamente torna-se difícil qualquer alteração no processo de ensino-

aprendizagem. 

“Em um mundo em constante transformação, com o conhecimento se 

ampliando, comunidades se transformando e políticas voláteis e 

oscilantes na educação, os professores da sociedade do conhecimento 

devem desenvolver e ser ajudados a desenvolver as capacidades de 

correr riscos, lidar com a mudança e desenvolver investigações quando 

novas demandas e problemas diferentes os confrontarem repetidamente” 

(HARGREAVES, 2004, p. 44).  

 

Torna-se necessário, por parte dos professores, uma abertura ao novo, a 

utilização por novos métodos de ensino-aprendizagem que nem mesmo os 

docentes realmente conhecem e dominam. 

“Para muitos professores, o impacto dos novos eventos na ciência da 

aprendizagem tem significado aprender a ensinar de forma diferente 

daquelas com os quais foram ensinados como alunos” 

(HARGREAVES, 2004, p.40). 

 



 

 

19 

O conceito de ensinar e aprender no presente deve se voltar para novas 

perspectivas, novos padrões, novos modelos e concepções diante dos fatos 

vividos nesta sociedade e novas demandas do perfil profissional. 

Ensinar na sociedade do conhecimento deve estimular os seguintes 

aspectos: criatividade; flexibilidade; solução de problemas; inventividade; 

inteligência coletiva; confiança profissional; disposição para o risco; 

aperfeiçoamento permanente (HARGREAVES, 2004, p. 46). 

Com as mudanças decorrentes do contexto mundial, a educação passa por 

indagações, desafios e questionamentos quanto ao currículo, à formação de 

educadores, as metodologias de ensino, as estratégias pedagógicas, etc. 

O tema educação sempre esteve presente na minha vida, meus pais são 

professores e, desde a infância esta foi uma influência marcante na minha 

formação como sujeito e profissional. Minha mãe atuou como professora de 

geografia da rede pública de ensino durante 30 anos. Meu pai no início de carreira 

atuou em escola pública, como professor de física, mas a maior parte do tempo 

se dedicou ao ensino superior da mesma disciplina. Diante desta situação, 

acredito que é evidente a contribuição que meus pais exerceram sobre a minha 

área de atuação profissional. 

A minha trajetória como professora se iniciou em 2006, ano seguinte da 

minha formação em psicologia e desde então trabalho na área da Educação. 

Em alguns momentos me questionava como poderia integrar a influência 

da experiência dos meus pais e a área que escolhi na graduação. A resposta a 

esta questão me fez buscar o aperfeiçoamento profissional por meio do mestrado 

em Educação. 

A relevância de uma pesquisa abordando novas metodologias de ensino-

aprendizagem, está relacionada com minha graduação, pois o curso de psicologia 
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me forneceu subsídios para compreender como o indivíduo (aluno) pode 

desenvolver habilidades, competências e a motivação num ambiente de 

aprendizagem favorável. 

Dentro da área da Psicologia se estuda os conceitos e métodos, aos quais 

os indivíduos são submetidos para construir e elaborar o conhecimento e como 

este processo é importante para a formação do ser humano. 

Durante esses dois últimos anos, como docente no Ensino Superior, 

percebi que o modelo de ensino tradicional é falho. Se pensarmos nas exigências 

atuais, as aulas não são motivadoras para exercer a criatividade, autonomia, 

busca pelo conhecimento, o que representa um déficit na formação e que precisa 

ser revisto pelos profissionais da área da educação. 

A escolha do tema deste trabalho se deve à necessidade de 

implementação de novas metodologias de ensino-aprendizagem na educação 

superior notadamente no curso de Engenharia Biomédica da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, que é pioneiro na adoção da metodologia 

ativa Aprendizagem Baseada em Problemas de forma integral no seu currículo. 

Estudos e pesquisas na implementação desta metodologia mostram que 

para o seu desenvolvimento é fundamental a interface e apoio da área da 

educação, uma vez que exige mudanças conceituais, de elaboração de novos 

currículos e métodos de avaliação bem como a implantação de apoio pedagógico 

para o desempenho dos professores. 

 

 

Objetivo e Problema da Pesquisa 

 

Diante destes fatos, o presente estudo pretende analisar como foi 

estabelecido o processo de capacitação docente para a utilização da metodologia 
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ativa ABP no curso de Engenharia Biomédica oferecido pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo no Campus Marquês de Paranaguá na 

Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia. 

As questões formuladas aos docentes buscaram a compreensão dos 

seguintes aspectos: 

a) Como foi inserida a figura do educador dentro deste novo contexto 

educacional?  

b) Como foram desenvolvidas, no educador, as competências e 

habilidades necessárias que orientam a prática e as reflexões sobre os 

saberes acerca do seu trabalho? 

 

 

O curso de Engenharia Biomédica no Brasil: Ponto de Partida 

 

A Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP), localizada na cidade de São 

José dos Campos, no estado de São Paulo, foi pioneira na implantação de um 

curso de graduação em Engenharia Biomédica no Brasil, oferecido desde o ano 

de 2001. O curso está vinculado às Faculdades de Ciências da Saúde e 

Engenharia e Arquitetura. 

Outra instituição de ensino superior, a Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), oferece este curso desde o ano de 2002. Estas duas 

instituições, são consideradas as precursoras do curso de Engenharia Biomédica 

no Brasil.  

O que difere o curso da PUC-SP destas duas instituições é o modelo de 

ensino-aprendizagem adotado no currículo. 

É importante ressaltar que os cursos de graduação em Engenharia 

Biomédica são propostas novas que começaram a ser implantadas no Brasil 
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nesta última década, e, portanto, muitos estudos serão necessários para explorar 

e entender esta área de conhecimento que apresenta uma escassez de 

pesquisas e trabalhos publicados no Brasil. Já nos Estados Unidos, por exemplo, 

há mais de 40 anos este curso é oferecido aos futuros engenheiros. 

 

 

O curso de Engenharia Biomédica da PUC-SP 

 

O curso de Engenharia Biomédica da PUC-SP, criado em 2009, se 

apresenta como pioneiro na implantação integral da metodologia ativa 

Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) em Engenharia no Brasil, com 

valorização da Interdisciplinaridade como vetor baseada na concepção da 

educação desenvolvida na PUC-SP. 

Nesta metodologia o foco do processo ensino-aprendizagem está centrado 

no aluno. O aluno deve aprender a resolver problemas da sua área profissional 

dentro de uma visão interdisciplinar, que por sua vez favorece a capacidade de 

desenvolver conhecimento, competências, e habilidades e o trabalho em equipe. 

A figura do professor é a de um tutor para facilitar o desenvolvimento das 

metas propostas para os estudantes. O docente, na metodologia ABP, deve 

desenvolver a função de um facilitador, orientador e co-aprendiz no processo de 

aprendizagem, ou seja, o professor adota uma postura diferente daquela que ele 

está habituado a desenvolver nas atividades do ensino tradicional. 

Nesta metodologia, o aluno é responsável pelo seu próprio conhecimento, 

o que é o oposto da proposta da metodologia tradicional adotada na maioria das 

instituições de ensino superior no país. 

Segundo Araújo & Sastre (2009, p. 09), “as perspectivas da Aprendizagem 

Baseada em Problemas (ABP) deslocam o aluno para o núcleo do processo 
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educativo, dando a ele autonomia e responsabilidade pela própria aprendizagem, 

por meio da identificação e análise de problemas; da capacidade de elaborar 

questões e procurar informações para ampliá-las e responde-las; e daí, para 

recomeçar o ciclo levantando novas questões e novos processos de 

aprendizagem e problematização da realidade”. 

 

 

O Ensino Superior: Qual sua missão? 

 

O maior desafio do ensino superior neste século XXI é reconhecer a 

rapidez e crescimento das transformações que estão ocorrendo no âmbito 

mundial, em todas as áreas das sociedades. Dessa forma, é obrigatório examinar 

as finalidades que sustentam a forma de ensino, de acordo com a Conferência 

Mundial sobre o Ensino Superior: 

1) “É preciso reafirmar a missão central do ensino superior, que é a 

missão de formação e de educação, orientada por uma visão à longo 

prazo e não somente por uma busca de adaptação às necessidades 

imediatas do mercado de trabalho; é preciso igualmente pensar o 

projeto de formação e de educação numa perspectiva de 

desenvolvimento pessoal e de preparação dos indivíduos para 

contribuir para o desenvolvimento social e econômico, através da 

educação para a cidadania e a formação “ao longo de toda a vida. 

2) É preciso reafirmar que o ensino superior deve ser definido como um 

serviço público e não como uma empresa do saber e de formação 

orientada pelas leis de mercado. 

3) É preciso reconhecer que a contribuição significativa do ensino 

superior para o desenvolvimento cultural, econômico e social – em 

um contexto de pluralismo e de forte mobilidade dos indivíduos, assim 

como de diversidade cultural. 

4) É preciso reconhecer o papel específico do ensino superior na 

produção e transmissão de conhecimentos – a pesquisa universitária 

encontrando aqui seu sentido primeiro, em sua ligação necessária 

com a missão de formação específica do ensino superior. 
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5) É preciso reconhecer a importância da função crítica das instituições 

de ensino superior em uma sociedade em forte transformação; nesse 

sentido, estimular as instituições a cumprir um papel ativo, criador e 

inovador, para esclarecer e ajudar a sociedade a orientar a mudança, 

com vistas a melhorar o bem estar da população e reduzir diferenças 

sociais, desigualdades entre homens e mulheres e a taxa de 

desemprego. 

6) É preciso reconhecer que se a acessibilidade ao ensino superior é um 

princípio a ser reiterado, devendo ser acompanhada da 

implementação de um projeto de formação que conduza ao sucesso 

acadêmico, que faça parte integrante da missão do ensino superior; 

entretanto, é preciso lembrar que o sucesso acadêmico é também 

responsabilidade partilhada, que repousa ao mesmo tempo nos 

estudantes, nas universidades e na sociedade; consequentemente, os 

meios para assegurar esse sucesso estão relacionados 

simultaneamente aos estudantes, às universidades e à sociedade, e a 

avaliação dos objetivos atingidos deve apelar, portanto, para as suas 

respectivas responsabilidades”, (GONÇALVES, 1999, p. 82). 

 

Os debates que se seguem dentro do contexto de educação, dizem 

respeito ao modelo de aprendizagem e não mais o modelo de ensino, então 

novas concepções devem ser colocadas em prática, para que se incorpore a ideia 

principal que é como o aluno aprende no ambiente escolar.  

Para o desenvolvimento desta pesquisa utilizou-se como metodologia: 

revisão bibliográfica, análise documental e uma pesquisa de campo realizada com 

o grupo de professores-tutores do curso de Engenharia Biomédica da PUC-SP. 

A metodologia aplicada à pesquisa de campo foi sustentada por meio de 

um questionário, com sete questões abertas, aplicados aos docentes no primeiro 

semestre acadêmico de 2011, no Campus Marquês de Paranaguá onde está 

localizada a Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia da PUC-SP, na cidade 

de São Paulo. 
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Breve Histórico da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

 

Segundo o Projeto Pedagógico do curso de Engenharia Biomédica (PPEB), 

proposto no ano de 2007 (p. 13), a PUC-SP foi fundada em 13 de agosto de 1946, 

a partir da junção da Faculdade de Filosofia e Letras de São Bento com a 

Faculdade Paulista de Direito, tendo sido reconhecida como universidade no dia 

22 de agosto do mesmo ano pelo Decreto Lei número 9632. 

Em 1946, a Faculdade “Sedes Sapientae” e seus cursos se vincularam à 

Universidade Católica, na condição de instituição agregada. Em 1947, a 

Universidade recebeu do Papa XII, o título de Pontifícia. 

Em 2012 a PUC-SP possui 7 campi, a saber: 

1. Campus Monte Alegre, sede da Universidade, no bairro de Perdizes, em 

São Paulo, onde funcionam as Faculdades de Ciências Humanas e da 

Saúde; de Economia, Administração, Contábeis e Atuarias; de 

Educação, de Direito; de Filosofia, Letras e Artes; de Ciências Sociais e 

a maioria dos Programas de Estudos Pós-Graduados da Universidade; 

2. Campus Marquês de Paranaguá, no bairro da Consolação, em São 

Paulo, onde funciona a Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia 

(FCET); 

3. Campus Ibirapuera, no bairro do mesmo nome, em São Paulo, onde 

está instalada a Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da 

Comunicação (DERDIC); 

4. Campus Sorocaba, na cidade do mesmo nome, situado a 90 km de São 

Paulo, onde funciona a Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde 

(FCMS); 
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5. Campus Santana, situado no bairro do mesmo nome, na cidade de São 

Paulo, onde funciona o curso de graduação em Administração e os 

cursos de Lato Sensu da Coordenadoria Geral de Especialização, 

Aperfeiçoamento e Extensão (COGEAE); 

6. Campus Barueri, situado na cidade de Barueri-SP, onde funcionam os 

cursos de Fisioterapia e Educação Física além de alguns cursos de Lato 

Sensu. 

7. Campus Ipiranga, situado no bairro do Ipiranga, em São Paulo, onde 

está instalada a Faculdade de Teologia. 

 

 

Breve histórico da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia da 

PUC-SP (FCET) 

 

Segundo o Projeto Pedagógico da Instituição (2007, p. 14), a Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras (FFCL) do Instituto “Sedes Sapientiae” foi fundada em 

15 de março de 1933, pela Ordem das Cônegas de Santo Agostinho, com 

aprovação federal concedida pelos decretos números 1.668 e 15.496 de 1937. 

A organização de seus cursos era sistematizada de acordo com o padrão 

federal: Secção de Filosofia, Secção de Ciências, Secção de Letras, Secção de 

Pedagogia e Curso Especial de Didática. 

O instituto se instalou inicialmente à Rua Caio Prado, no prédio do antigo 

colégio “Des Oiseaux”, e em 1942, foi transferido para à Rua Marquês de 

Paranaguá, número 111, na Consolação, em prédio próprio projetado pelo 

arquiteto Rino Levi. 

No ano de 1971, os cursos de Matemática e Física das Faculdades de 

Filosofia, Ciências e Letras “Sedes Sapientiae” e São Bento, em razão da 



 

 

27 

Reforma Universitária, passaram a constituir o Centro de Ciências Matemáticas, 

Físicas e Tecnológicas (CCMFT) da PUC-SP, na Rua do Carmo, número 37. Em 

1976, este centro passou a funcionar na Rua Marquês de Paranaguá, 111. A 

partir de 1992 foi denominado de “Centro de Ciências Exatas e Tecnologia” da 

PUC-SP, localizado no Campus Marquês de Paranaguá, 111. A partir de 2008, 

com a aprovação do novo Estatuto da Universidade, os Centros foram extintos e 

substituídos por Faculdades. Dessa forma, o Centro de Ciências Exatas e 

Tecnologia (CCET) mudou a denominação para Faculdade de Ciências Exatas e 

Tecnologia (FCET). Em 2012 a unidade mantém os seguintes cursos de 

graduação: Matemática (Presencial e EAD), Física (ênfase em Física Médica), 

Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Curso Superior Tecnológico 

em Jogos Digitais, Engenharia Elétrica, Tecnologia e Mídias Digitais, Engenharia 

de Produção, Engenharia Biomédica, Engenharia Civil, além dos Programas de 

Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática, História da Ciência e 

Tecnologia da Inteligência e Design Digital e Engenharia Biomédica. 

 

 

Estrutura da Dissertação 

 

O presente trabalho está organizado em cinco capítulos dispostos da 

seguinte forma: 

No capítulo 1: História do ensino superior no Brasil, os autores que 

fundamentaram a elaboração do texto foram: Ribeiro (2007), Tonini (2009), 

Pessotti (2002), Simão, Santos & Costa (2002), Ferreira (2007), Fernandes 

(2011), Lima (2011). 

No capítulo 2: Currículo – Novas Perspectivas para o século XXI, os 

autores de referência foram: Grundy (1987), Sacristán (2000) Campos, Manrique 
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& Dirani (2011), Tonini (2009), Martins (2002), van Hattum-Janssen (2011), 

Mamede (2001) e Newstetter (2006). 

No capítulo 3: Aprendizagem Baseada em Problemas, os autores de 

sustentação foram: Fernandes (2011), Ribeiro (2010), H-Melo Silver (2004), 

Enemark e Kjaersdam (2009), Mortimer (1995), Andrade (2007), Miras (2004), 

Moreira (1999), Cyrino & Pereira (2004), Moraes & Manzini (2006), Monereo 

(2003), Pozo (1996 e 1998), Berbel (1998), Dewey (1959), Krasilchik (2005), 

Mamede (2001), Campos, Manrique & Dirani (2011) e Rodrigues (2012). 

No capítulo 4: Formação de Educadores no Contexto, os seguintes 

autores fundamentaram o texto: Campos, Noffs & Campos (2011), Feldmann 

(2003), Perrenoud (2001), Nóvoa (2009), Hargreaves (2004) e van Hattum-

Janssen (2011). 

No capítulo 5: Metodologia de Pesquisa, os autores de referência foram: 

Andrade (2003), Gil (1987), Cervo & Bervian (1983), Minayo (1994), Lüdke e 

André (1986), Lakatos & Marconi (2009) e Chizzotti (2006). 
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CAPÍTULO 1 

 

 

HISTÓRIA DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 

 

 

1.1  O início das Faculdades 

 

Durante o período do Brasil Colônia, o ensino esteve atribuído à 

Companhia de Jesus, ou seja, os jesuítas eram responsáveis pela cristianização 

dos índios nativos, pela formação do clero e educação dos herdeiros das classes 

dominantes nos colégios reais. 

Segundo Ribeiro (2007, p. 24), “[...] a Companhia de Jesus se tornou a 

ordem dominante no campo educacional”. Desta maneira, muitos buscavam os 

colégios mesmo sem possuir nenhuma vocação religiosa, pois era o único 

caminho para o conhecimento e desenvolvimento intelectual.  

Para uma possível formação superior nesta época, era necessário fazer 

parte da elite portuguesa nascida no Brasil, pois os interessados eram preparados 

por meio de uma educação específica, com o objetivo de poderem estudar na 

Universidade de Coimbra, em Portugal. 

No século XVI, esta universidade juntamente com a Ordem Jesuítica, tinha 

o propósito de unificar o império português, assim sendo acolhia os herdeiros da 
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elite que nasciam nas colônias. O fato é que seria uma maneira de não provocar 

nenhum tipo de argumentação contra a religião católica e a soberania de poder da 

metrópole sobre a colônia. 

Com a chegada da Família Real Portuguesa, em 1808 no Brasil, o príncipe 

Dom João VI, ao chegar à Bahia, fundou juntamente com apoio financeiro dos 

comerciantes locais (burguesia mercantil) não uma universidade, mas um curso 

na área da saúde. 

Em 23 de abril de 1811, foi criada pelo Rei D. João VI, a primeira escola de 

Engenharia, a Academia Real Militar para substituir a Academia Real de 

Fortificação, Artilharia e Desenho. Sua nomenclatura passou por diversas 

modificações: em 1822, Academia Imperial Militar, em 1832, Academia Militar da 

Corte, em 1840, Escola Militar, e em 1858, Escola Central. Após esta última 

modificação, não eram somente formados militares, mas também civis. “A Escola 

Central era a única Escola de Engenharia no Brasil” (TONINI, 2009, p. 23)1. 

Ainda segundo a autora, as primeiras informações sobre a história da 

Engenharia no Brasil são relativas à época do Brasil Colônia. Dona Maria I, rainha 

de Portugal, mandou construir uma Academia Real de Fortificação, Artilharia e 

Desenho, seguindo o modelo da mesma escola já existente em Portugal.  

No ano de 1827, dois cursos de Direito foram criados nas cidades de São 

Paulo e Olinda. 

Os primeiros cursos de Medicina e Direito se instalaram em diferentes 

regiões e possuíam como público alvo a elite da época. 

 

_____________ 
1
 Em 1874, a Escola Central passou para a Secretaria do Império, formando exclusivamente engenheiros 

civis, deixando de lado, assim, a formação militar, que passou a ser realizada na Escola Militar, instalada 
no Rio de Janeiro, para a formação de oficiais de Engenharia e de Artilharia, e em Porto Alegre, onde eram 
formados os oficiais de Infantaria e Cavalaria. (TONINI, 2009, p. 24). 
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No ano de 1874, foi inaugurada a Escola Politécnica do Rio de Janeiro, que 

viria para substituir a Escola Central e em seguida no ano de 1876, a Escola de 

Minas de Ouro Preto. Em 1893, foi inaugurada a Politécnica de São Paulo, a 

Politécnica do Mackenzie e a Escola de Engenharia do Recife; em 1897, a 

Politécnica da Bahia e a Escola de Engenharia de Porto Alegre. 

Apesar de várias tentativas, no período de império, nenhuma universidade 

foi criada no Brasil. 

 

 

1.2  Desenvolvimento da Engenharia no Brasil 

 

A Universidade do Rio de Janeiro foi à primeira instituição de ensino 

superior no Brasil, fundada em 1920 na capital do país, pelo Decreto número 

14.343. O objetivo estava voltado para o ensino e não para a pesquisa. Este 

modelo adotado seguia como referência a escola francesa, o que acontece até os 

dias atuais na maioria das escolas do Brasil. 

No ano de 1920, a França enviou uma missão militar ao Brasil com o 

objetivo de influenciar os militares brasileiros a criar uma instituição de ensino 

militar superior, na área de Engenharia, resultando na criação da Escola de 

Engenharia Militar, em 1932. 

Neste período o ensino de Engenharia foi influenciado pelo movimento 

filosófico positivista baseado na crença de que “[...] a ciência e a técnica seriam 

capazes de oferecer a solução para os problemas da humanidade” (TONINI, 

2009, p. 25). 

Em 1930, ano da Revolução Constitucionalista, o contexto político e 

econômico acabou colocando em debate duas políticas educacionais em 

concorrência: a liberal-elitista (com enfoque de pouca intervenção política no 



 

 

32 

âmbito social e de mais valorização do governo à iniciativa privada) e a nacional-

autoritária (com enfoque de grande influência e controle do governo na 

educação). 

Os conflitos entre as duas correntes se desenvolveram entre 1930 e 1935, 

sendo que a política nacional-autoritária até então prevalecia. 

De acordo com a proposta vigente, surge o Decreto número 19.851, de 11 

de abril de 1931, assinado por Getúlio Vargas e Francisco Campos, onde se 

instaurou o “Estatuto das Universidades Brasileiras”, que indicava o modelo de 

educação que o ensino superior deveria se basear, trazendo também a 

Engenharia como uma das cinco áreas da organização do ensino universitário, 

entre elas: Direito, Medicina, Educação, Ciências e Letras. 

Desta maneira foi necessário pensar o que se exigir do engenheiro e como 

deveria ser regulamentada as suas competências e funções, para exercer 

plenamente o modelo profissional e a fiscalização a qual seria submetido pelos 

órgãos responsáveis para o exercício da profissão. 

O Decreto número 23.569, de 11 de dezembro de 1933, passou a 

regulamentar as atribuições do exercício profissional de engenheiro, arquiteto e 

agrimensor, instituindo como responsáveis pela coordenação e fiscalização 

dessas atividades o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

(CONFEA) e os Conselhos Regionais de Engenharia e Arquitetura (CREAs). Este 

decreto não está vigente nos dias atuais, pois foi promulgada em 24 de dezembro 

de 1966, a Lei No. 5.194, do CONFEA, que é o responsável pelas atribuições e 

fiscalização da profissão de engenheiro. 
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1.3  Modelo Nacional-Desenvolvimentista 

 

Este período pode ser dividido em três momentos: o de Getúlio Vargas, 

denominado “Estado Novo” de (1937-1945), o de Eurico Gaspar Dutra (1946-

1950) e o retorno de Getúlio Vargas à presidência de (1951-1954). 

No primeiro mandato do presidente Getúlio Vargas foi criado o Ministério 

da Educação e Saúde, órgão este responsável pelas legislações relativas à 

educação e saúde no país. 

As funções deste órgão público federal estão atribuídas de acordo com as 

seguintes finalidades: a responsabilidade pela formulação e avaliação da área da 

educação e o zelo pela qualidade do ensino e cumprimento das leis que o 

fundamentam. São também de competência do Ministério da Educação (MEC), as 

políticas nacionais vigentes como: a educação infantil, a educação de ensino 

fundamental, o ensino médio, o ensino médio supletivo, a educação superior, a 

educação especial e a avaliação e pesquisa dentro do âmbito educacional. 

Em relação ao ensino superior, objeto deste estudo, o MEC, é o 

responsável pela sua organização, cabendo-lhe o financiamento das Instituições 

de Ensino Superior Pública Federal (IFES) e a fiscalização das instituições de 

ensino superior (IES) privadas. Esta forma de centralização neste órgão público 

federal acontece desde a criação das primeiras faculdades no Brasil. 

Segundo Tonini (2009, p. 21), “até o surgimento das primeiras escolas, o 

ensino era livre e teórico, baseado em conteúdos que não eram orientados para a 

produção econômica. A partir da criação das escolas de Engenharia, o ensino 

passa a ter outro enfoque, assumindo práticas de produção técnicas e científicas, 

com o intuito de atender às demandas sociais, que são, até os dias atuais, a 

grande preocupação”. 
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Em 1934 com a criação da Universidade de São Paulo um marco se instala 

na educação, pois, dois objetivos fundamentais são estabelecidos: integração das 

diversas áreas do conhecimento e o incentivo à pesquisa. 

Um novo contexto educacional surge para atender as demandas no Brasil, 

as pesquisas produzidas na época traziam dados de outros países, referentes à 

outra realidade. Fazia se necessário estudar as questões pertinentes à sociedade 

brasileira para o próprio desenvolvimento do país.  

Após a Segunda Guerra Mundial, ano de 1945, houve um expressivo 

avanço da tecnologia, nos setores eletrônicos o que resultou no desenvolvimento 

da computação. Assim, novas modalidades de Engenharia surgiram neste novo 

contexto. 

Diante destes fatos, o governo federal em 1947, criou o Instituto 

Tecnológico da Aeronáutica (ITA) por meio de investimentos na educação para a 

área de engenharia. 

“Fundado em 1947, tinha como principal meta formar mão-de-obra 

altamente qualificada, com mercado de trabalho garantido no campo 

militar, na grande expansão da aviação comercial e na nascente 

aeroespacial brasileira” (PESSOTTI, 2002). 

 

 

1.4  A fundação da CAPES 

 

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) criada em 11 de julho de 1951, pelo Decreto nº 29.741 tem como 

finalidade: “assegurar a existência de pessoal especializado em quantidade e 

qualidade suficientes para atender às necessidades dos empreendimentos 

públicos e privados que visam o desenvolvimento do país”2. Era início do segundo 

_____________ 
2
 Disponível em: www.capes.gov.br. Acesso em 01/04/2012. 
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governo de Getúlio Vargas e a proposta é a construção de uma nação que se 

desenvolva através da indústria e para isto eram necessários profissionais 

especialistas e pesquisadores nas mais diversas áreas. 

No ano de 1953, foi criado o Programa Universitário vinculado a CAPES 

dirigido pelo professor Anísio Spínola Teixeira, que contrata professores 

estrangeiros, incentiva o intercâmbio e a cooperação entre as instituições, além 

do apoio aos eventos científicos e a concessão de bolsas de estudos. 

 

 

1.5  Período de 1964: O golpe militar  

 

Diante da tomada do governo pelos militares e a repressão instalada nesta 

época, a proposta de reforma universitária tornou-se inviável, uma vez que este 

movimento era defendido por uma classe expressiva da população brasileira que 

buscava autonomia para a consolidação de uma estrutura educacional mais 

sólida. 

No ano de 1964, período da ditadura militar, o prof. Anísio Teixeira deixa o 

cargo e a CAPES fica subordinada ao Ministério da Educação e Cultura (MEC). 

O governo em 1966 apresenta o Programa Estratégico de Governo e o 1º 

Plano Nacional de Desenvolvimento, enquanto que na educação tem-se a 

Reforma Universitária.  

Com a criação da Lei número 5.540|68, a “Lei da Reforma Universitária”, 

baseada no Relatório Atcon e Relatório Meira Matos fundou-se a Universidade de 

Brasília, idealizada pelo antropólogo Darcy Ribeiro, seguindo os modelos de 

escolas americanas. A estrutura por departamentos e não mais por cátedras; 

campus único; autonomia didática, técnica e administrativa; e dirigida por 
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colegiados, com maior democracia interna e uma perspectiva nacionalista e 

desenvolvimentista para a pesquisa (PESSOTTI, 2002). 

O projeto desta universidade era inovador, pois o modelo seguido até 

então, era o das escolas francesas como fonte norteadora da educação superior 

no Brasil. 

De acordo com Tonini (2009), durante o regime militar, avançaram os 

processos de urbanização e de industrialização. Com isso, cresceu a demanda, 

por parte da classe média, por vagas nas universidades. Ainda segundo a autora, 

a reforma universitária teve por finalidade oferecer resposta às demandas 

crescentes no ensino superior, e pretendeu formar quadros desse nível para dar 

consistência ao crescimento econômico brasileiro gerado pelo chamado “milagre 

econômico”. 

No período de 1968-1973, o Brasil registrou altos índices de crescimento 

econômico, devido à disponibilidade de recursos financeiros investidos pelos 

países desenvolvidos, tendo um fim com a crise mundial do petróleo (1973). 

Em 1974, a CAPES é alterada pelo Decreto nº 74.299 e seu estatuto 

considera: “órgão central superior gozando de autonomia administrativa e 

financeira”. O novo regimento juntamente com o Departamento de Assuntos 

Universitários (DAU) declara as seguintes funções: a promoção de atividades de 

capacitação de pessoal de nível superior, a gestão da aplicação dos recursos 

financeiros, orçamentários e de outras fontes nacionais e internacionais, a análise 

e compatibilidade das normas e critérios do Conselho Nacional de Pós-

Graduação. 

No ano de 1981, pelo Decreto nº 86.791, a CAPES é reconhecida como 

órgão responsável pela Pós-Graduação Stricto Sensu, cabendo-lhe também 

elaborar, avaliar, coordenar e acompanhar as atividades do ensino superior.  
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1.6  Constituição Federal de 1988  

 

A Constituição Federal do Brasil de 1988 em seu artigo 205 estabelece3: “A 

educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, e será promovida 

e incentivada, com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento 

da pessoa, ao seu preparo para o exercício da cidadania e à sua qualificação 

para o trabalho”. O ensino, por sua vez, deverá ser ministrado com base nos 

princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, 

com coexistência de instituições públicas e privadas; garantindo a gratuidade e 

gestão democrática do ensino público (art. 206, inciso I à VII). 

Em relação ao ensino superior o artigo 207, diz: “As universidades gozam 

de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 

patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão”. 

O sistema de educação brasileiro foi reformulado pela Nova Lei de 

Diretrizes e Bases Nacional, Lei número 9.394/96, onde foram estabelecidos os 

níveis, modalidades e finalidades da educação e do ensino. 

 

 

1.7  LDB e Ensino Superior 

 

A Lei de Diretrizes e Bases Nacional aborda o ensino superior no capítulo 

IV, do artigo 43 ao artigo 57, destacando-se a importância do artigo abaixo dentro 

deste estudo: 

Art. 43. A educação superior tem por finalidade: 

 

_____________ 
3
 Disponível em: www.senado.gov.br. Acesso: 09/04/2012. 
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I- “Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito 

científico e do pensamento reflexivo; 

II- Formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, aptos 

para a inserção em setores profissionais e para a participação no 

desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua 

formação contínua; 

III- Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando 

ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão 

da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e 

do meio em que vive; 

IV- Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e 

técnicos que consistem patrimônio da humanidade e comunicar o 

saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de 

comunicação; 

V- Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e 

profissional e possibilitar a correspondente concretização, 

integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa 

estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada 

geração; 

VI- Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 

particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 

comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 

VII- Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 

difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e 

da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição”. 

 

Ao se pensar no artigo 43 da LDB sobre os objetivos da educação no 

ensino superior, se faz necessário uma reflexão sobre as transformações sócio-

políticas e econômicas que abriram caminho para uma nova demanda social que 

tem acesso ao ensino superior bem como a premissa da indissociabilidade entre 

ensino-pesquisa-extensão. Muitas instituições emergiram no contexto educacional 

e muitos profissionais estão sendo solicitados, mas deve-se refletir sobre a 

qualidade deste ensino e tudo que o envolve, como os seus participantes: 

universidades, professores e alunos. 
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1.8  Ensino Superior: Panorama Geral 

 

O Ensino Superior enfrenta novos desafios devido as constantes mudanças 

de ordem política, econômica, social e cultural que a sociedade contemporânea 

impõe. As novas exigências educacionais e de formação são motivadas pela 

necessidade da emergência da Sociedade do Conhecimento e da Informação no 

sentido da promoção do desenvolvimento das habilidades e competências. Pode-

se dizer que a sociedade está baseada no conhecimento “[...] dominada pelas 

aplicações das conquistas da segunda revolução industrial e da revolução 

tecnológica, onde a informação assume papel determinante e as Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) emergem como suporte crucial do 

desenvolvimento sustentável e da competitividade entre nações, só pode ser 

levada a cabo com sucesso se os poderes políticos procederem às profundas 

reformas estruturais de natureza social e económica, orientadas pelo fomento da 

cultura, da qualidade, da produtividade e da inovação” (SIMÃO, SANTOS & 

COSTA, 2002, p. 25). 

As instituições de educação assumem a missão de colaborar com o 

progresso e com a crescente democratização da sociedade buscando desta 

forma o pleno exercício da cidadania. 

O mercado contempla novas habilidades tais como: criatividade, 

cooperação, adaptabilidade, autonomia e iniciativa, exigências desta sociedade 

que privilegia a criação do saber com o objetivo de desenvolver o bem estar 

social, para que o indivíduo se realize individual e coletivamente promovendo a 

sobrevivência do homem na perspectiva do humano. 

As universidades devem compreender que formar um profissional nesta 

sociedade contemporânea é formar um cidadão completo, desenvolto nos 

diferentes espaços.  
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O ensino superior deve desenvolver a função de contribuição para a 

construção desta sociedade baseada no conhecimento e na informação, contudo, 

aos longos dos anos, estudiosos discutem a relação da educação com os setores 

políticos, econômicos, sociais e culturais. Com o avanço dos recursos 

tecnológicos, a produção e a socialização do conhecimento já não são mais 

propriedades da universidade, agora surgem novos espaços de aprendizagens 

tais como: empresas, organizações não governamentais, institutos de pesquisa 

que não são vinculados à universidade e laboratórios.  

Com a crescente expansão e democratização do ensino superior, a 

população que passou a frequentar as instituições é diferente do que há tempos 

anteriores, há uma diversidade cultural, étnica e por que não dizer intelectual, 

afinal, os anos iniciais de formação de cada indivíduo também é fator a ser 

considerado neste cenário. 

Nesta sociedade, as instituições de ensino superior “estão mais sujeitas do 

que nunca ao impacto de forças sociais e económicas exteriores, as quais atuam 

com intensidade crescente na exigência de mudanças sobre: a natureza do 

ensino e os métodos de aprendizagem; a investigação e a sua articulação com o 

ensino e a inovação; a natureza do relacionamento institucional com a sociedade” 

(SIMÃO, SANTOS & COSTA, 2002, p. 63). 

É fato que o Ensino Superior está passando por transformações. Partindo 

deste pressuposto, numa perspectiva política educativa, o Processo de Bolonha, 

foi criado por países da Comunidade Européia, com a finalidade de reconfigurar o 

ensino superior. 
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1.9  O Processo de Bolonha  

 

O Processo de Bolonha teve início num compromisso estabelecido pelos 

Ministérios da Educação de 29 países da Europa em 1999. Esta proposta 

almejava que em dez anos um objetivo comum para o ensino superior se 

constituísse, a European Higher Education Area (EHEA) – Área Europeia de 

Ensino Superior ou Espaço Europeu de Ensino Superior (EEES). 

É importante destacar que na origem da Declaração de Bolonha esteve 

presente a Declaração de Sorbonne, a qual foi assinada em 1998 pelos ministros 

da educação dos seguintes países: Alemanha, França, Itália e Reino Unido, cujo 

principal enfoque estava relacionado com as reformas introduzidas nestes países. 

Os ministros da Educação dos países membros da Declaração de Bolonha 

devem seguir os objetivos propostos dentro de dez anos, onde os princípios 

adotados foram “Adotar um sistema de graus facilmente compreensível e 

comparável, sistema esse que deverá incluir dois ciclos principais 

(undergraduate/graduate); 

• Estabelecer um sistema de créditos de tipo ECTS (European Credit 

Transfer System), desenvolvido no âmbito do programa 

SOCRATES/ERASMUS
4
 que permita a acumulação de créditos numa 

perspectiva de formação ao longo da vida; 

• Promover a cooperação europeia entre os sistemas nacionais de 

avaliação com vista ao desenvolvimento de critérios e metodologias 

comparáveis; 

• Promover a transparência na certificação e habilitação através da 

adoção de um suplemento ao diploma; 

• Promover a mobilidade dos agentes educativos (estudantes, 

professores, investigadores, funcionários), removendo obstáculos 

ainda existentes, nomeadamente de natureza jurídica;  

 

_____________ 
4
 ERASMUS é uma sigla para European Region Action Scheme for the Mobility of University Students. 

Sócrates e Erasmus são programas de bolsas para intercâmbio de estudantes universitários europeus. 
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• Desenvolver as necessárias dimensões europeias do ensino superior, 

particularmente no que se refere à organização curricular, à 

cooperação interinstitucional, aos mecanismos de mobilidade e a 

programas integrados de estudo, formação e investigação”, (SIMÃO, 

SANTOS & COSTA, 2002, p. 246). 

 

O documento de Bolonha propõe:  

“Mudanças no modelo educativo, porque se trata de passar de um 

modelo centrado no ensino e na transmissão de conhecimentos para um 

modelo centrado no trabalho do estudante e na aprendizagem contínua 

ao longo da vida. Mudanças de objetivos, na medida em que, para além 

da exigência de conhecimentos atualizados, permitam continuar a 

aprender, a desenvolver atividades e a demonstrar atitudes adequadas e 

consentâneas com diferentes contextos de trabalho. Mudanças no modelo 

de organização e de funcionamento das IES, de modo a responder 

melhor e em tempo útil às exigências e expectativas que lhe são dirigidas, 

nomeadamente no âmbito da formação, da investigação e da cooperação 

e interação com a comunidade. Mudanças também no modo de 

equacionar e perspectivar as questões de avaliação, acreditação e 

qualidade” (FERREIRA, 2006, p. 78).  

 

Figura1. O quadro abaixo mostra como está organizado o Processo de Bolonha, 

segundo LIMA, (2011) 
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O Processo de Bolonha é um marco na conquista de novos parâmetros na 

educação, promovendo na Europa maior competitividade, mobilidade acadêmica, 

empregabilidade e adaptação dos cidadãos ao mercado de trabalho. Dentro deste 

paradigma da educação, as metodologias de ensino-aprendizagem necessitaram 

de reformulações, destacando o trabalho do aluno, educação à distância, 

aprendizagem ativa, aprendizagem baseada na resolução de problemas e por 

projetos. Estas metodologias propõem o desenvolvimento não só de 

competências específicas, mas transversais, tais como: aprender a aprender, 

aprender a pensar, capacidade de resolução de problemas, trabalhos em equipe 

e etc.  

“Contudo, para que a reforma na Universidade produza os seus efeitos, 

os métodos de ensino e aprendizagem devem adaptar-se às novas 

exigências do mercado de trabalho, que vai destacando cada vez mais a 

importância das competências de natureza transversal no perfil 

profissional dos diplomados” (FERNANDES, 2011, p. 26). 

 

De acordo com a Conferência Mundial sobre Ensino Superior (1999, p. 60) 

espera-se que as instituições de ensino façam cumprir com os quatro principais 

objetivos:  

1) A produção de novos conhecimentos (a função da pesquisa); 

2) A formação de pessoal altamente qualificado (a função de ensino); 

3) A prestação de serviços à sociedade (a função da extensão); 

4) A função ética, que inclui a crítica social. 

Em consonância o artigo 52 da LDB, diz que:  

“As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos 

quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e 

domínio e cultivo do saber humano”. 
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Todo e qualquer processo de mudança de conceitos, padrões ou modelos 

na educação são justificáveis que dificuldades são enfrentadas para colocar 

determinadas ideias em prática, ou seja, romper com o que era dito como 

referência. Desta maneira, temos que refletir sobre este aspecto para 

compreendermos amplamente as questões subjacentes a esta proposta.  

Segundo Martins (2011) as dificuldades de implementação do Processo de 

Bolonha são as seguintes: empregabilidade dos novos formandos, mobilidade no 

território europeu e desorganização nas unidades de crédito (ECTS). 

É necessário contrapor a ideia que o Processo de Bolonha não apresentou 

obstáculos para sua concretização, ou seja, toda mudança é passível de 

dificuldades que devem ser pontuadas para melhor esclarecer este cenário. 

Atualmente na Europa, se acredita que o bloco dos países será norteador para se 

alcançar uma educação mais flexível territorialmente de acordo com as 

finalidades do Processo de Bolonha. 

Este estudo se orienta pela parceria da Universidade do Minho com a 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na formação dos professores para 

utilização da metodologia Aprendizagem Baseada em Problemas. 

Deve-se destacar que Portugal ao longo destes últimos anos vem 

trabalhando com o propósito de focar o ensino no aluno e nas metodologias ao 

contrário do que ocorre no modelo de educação no Brasil que é considerado 

baseado no conhecimento, ou seja, no conteúdo. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

CURRÍCULO – NOVAS PERSPECTIVAS PARA O SÉCULO XXI 

 

 

2.1  Conceito 

 

Com o passar do tempo, a discussão a respeito do currículo tem sido 

presente nas pautas educacionais, muitas teorias e conceitos surgiram ao longo 

da história. 

Ao se almejar mudanças nos paradigmas da educação, deve-se apropriar 

de maneira coerente e objetiva de como este fator é fundamental para qualquer 

reformulação no âmbito educacional.  

Segundo Grundy (1987, p. 5): “o currículo não é um conceito, mas uma 

construção cultural. Isto é, não se trata de um conceito abstrato que tenha algum 

tipo de existência fora e previamente à experiência humana. É, antes, um modo 

de organizar uma série de práticas educativas”. 

Todos os aspectos que envolvem a definição de currículo consideram o 

âmbito social, político e econômico da sociedade para nortear a prática curricular 

que as instituições de ensino devem colocar em ação. A relação sociedade-

cultura-currículo-prática é alvo das transformações nos sistemas de educação, 



 

 

46 

sendo importante considerar todos os agentes envolvidos neste processo tais 

como: docentes, discentes e gestores. 

Alinhar o currículo com a evolução dos determinantes citados requer, como 

em toda mudança, discussões sobre a relação teoria e prática para que se 

construa um modelo de educação pautado nas diferenças existentes nos 

contextos sociais. 

O ensino superior está focado para a aprendizagem do aluno e não mais 

especificamente ao ensino. Diante destas concepções, o conceito de currículo é 

constantemente um tópico de debates e desafios, para que seja alcançado um 

conceito de educação que contemple todos os propósitos da sociedade 

contemporânea. 

Sacristán (2000, p. 32) apresenta uma síntese sobre currículo: 

1) “O currículo é a expressão da função socializadora da escola; 

2) É um instrumento que cria toda uma gama de usos, de modo que é 

elemento imprescindível para compreender o que costumamos 

chamar de prática pedagógica; 

3) Além disso, está estreitamente relacionado com o conteúdo da 

profissionalização dos docentes. O que se entende por bom professor 

e as funções que se pede que desenvolva depende da variação nos 

conteúdos, finalidades e mecanismos de desenvolvimento curricular; 

4) No currículo se entrecruzam componentes e determinações muito 

diversas: pedagógicas, políticas, práticas administrativas, produtivas 

de diversos materiais, de controle sobre o sistema escolar, de 

inovação pedagógica, etc; 

5) Por tudo o que foi dito, o currículo, com tudo o que implica quanto a 

seus conteúdos e formas de desenvolvê-los, é um ponto central de 

referência na melhora da qualidade do ensino, na mudança das 

condições da prática, no aperfeiçoamento dos professores, na 

renovação da instituição escolar em geral e nos projetos de inovação 

dos centros escolares”. 
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A elaboração do currículo deve ouvir as ideias, opiniões, experiências de 

todos os agentes do contexto educacional, alunos, professores e gestores, para 

que se busque uma prática profissional adequada com as exigências dos dias 

atuais. 

 

 

2.2  Currículo de Engenharia no Brasil 

 

A partir da década de 1990, com a ideia da globalização e os avanços da 

tecnologia, as mudanças se tornam necessárias no perfil profissional do 

engenheiro. A Comissão de Especialistas em Ensino de Engenharia do Ministério 

de Educação (MEC) apresentou, em relatório de 1993, um conjunto de 

características que tornaria à época, e com muita pertinência para os tempos 

atuais, o perfil geral desejado dos engenheiros: cultura científica, sólido 

conhecimento básico, cultura geral, preocupação social, adaptação às situações 

de demanda, habilidade e criatividade para enfrentar situações novas, capacidade 

de atualização contínua, interpretações dos fatos da natureza e das organizações 

e consciência de ser agente da evolução econômico social. Estas características 

refletiam a preocupação com a integração da formação técnica e humana do 

engenheiro, e de suas possibilidades de atualização e enfrentamento de novas 

situações e desafios. Atendendo este esforço de atualização do ensino de 

engenharia, em 2002 foram aprovadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Engenharia (CNE/CES, 2001), consideradas avançadas no campo da educação 

(CAMPOS, DIRANI, MANRIQUE, 2011). 
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De acordo com Tonini (2009) apud Borges (2003): 

“As DCNs, na forma aprovada pelo CNE, em 2002, permitem que cada 

IES possa desenvolver novos currículos, de modo a trazerem avanços 

para os cursos de Engenharia. Sendo assim, justifica-se a utilização de 

mecanismos científicos e metodológicos, para o devido tratamento e 

adequação dos currículos, no Brasil, dentro de um cenário mundial que 

demanda uso intensivo das ciências e das tecnologias, o que exige 

profissionais altamente qualificados”. 

 

A formação de engenheiro deve contemplar as mediações sociais entre os 

conteúdos técnicos e as dimensões generalista, humanística e crítica desse 

conhecimento, para que se considere a construção de um novo perfil do 

profissional, não somente capaz de propor soluções tecnicamente corretas, mas 

também mobilizado pela ambição de considerar os problemas em sua totalidade, 

dispondo de base filosófica com enfoque na competência, ao lado da 

preocupação com a valorização do ser humano, com a preservação do meio 

ambiente e com a integração social e política. 

A proposta das Diretrizes Curriculares para o ensino superior estabelece o 

ensino, a pesquisa e a extensão como pilares de sustentação para a prática 

profissional na área de graduação. De acordo com estas novas DCNs para a 

Engenharia se pretende avançar em novos rumos para a construção do 

conhecimento. 

Na área de Engenharia, a redefinição de “conhecer” deve estar pautada 

não somente no saber das técnicas, mas nas interações desse saber com as 

realidades sociais, culturais, de poder e ambientais da sociedade para, então, ser 

capaz de construir um conhecimento teórico, científico e cultural necessário à 

formação profissional (TONINI, 2009, p. 45). 

A Lei 5540, de novembro de 1968, a qual trata do ensino, pesquisa e 

extensão representa a abertura para a construção do conhecimento, na troca 
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sistematizada dos saberes o que resulta na democratização do conhecimento, ou 

seja, a participação da comunidade na universidade e a produção é resultado 

desta realidade. 

As Diretrizes Curriculares deveriam nortear as universidades na 

reformulação de seus currículos, pois esta documentação acaba por definir o 

perfil dos egressos dos cursos de Engenharia, como aborda o artigo 3º: 

“O Curso de Graduação em Engenharia aponta como perfil do 

egresso/profissional de engenharia, com formação generalista, 

humanista, crítica e reflexiva, capacitado a desenvolver novas 

tecnologias, estimulando sua atuação crítica e criativa na identificação e 

resolução de problemas, considerando seus aspectos políticos, 

econômicos, sociais, ambientais e culturais, com visão ética e 

humanística em atendimento às demandas da sociedade” (CNE/CES, 

2002). 

 

Se estas expectativas não se concretizarem, o déficit será crescente para 

os futuros profissionais e acarretará dificuldades de acesso ao mercado de 

trabalho. Os debates das novas DCNs proporcionaram este novo rumo para a 

qualificação profissional: 

“o próprio conceito de qualificação profissional vem se alterando, com a 

presença cada vez maior de componentes associados às capacidades de 

coordenar informações, interagir com pessoas, interpretar de maneira 

dinâmica a realidade. O novo engenheiro deve ser capaz de propor 

soluções que sejam não apenas tecnicamente corretas, ele deve ter a 

ambição de considerar os problemas em sua totalidade, em sua inserção 

numa cadeia de causas e efeitos de múltiplas dimensões” (Parecer 

CNE/CSE 1362/2001).  

 

Neste mesmo documento, outro aspecto de destaque que também 

influencia para a reformulação dos currículos, são as competências e habilidades 

que a formação do engenheiro deve contemplar, elas são explicitadas no artigo 4º 

das DCNs, para a graduação em engenharia: 
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I. Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e 

instrumentais à Engenharia; 

II. Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 

III. Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 

IV. Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de 

Engenharia; 

V. Identificar, formular e resolver problemas de Engenharia; 

VI. Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 

VII. Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; 

VIII. Comunicar-se eficientemente na forma escrita, oral e gráfica; 

IX. Atuar em equipes multidisciplinares; 

X. Compreender e aplicar à ética e a responsabilidade profissional; 

XI. Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e 

ambiental; 

XII. Avaliar a viabilidade econômica de projetos de Engenharia; 

XIII. Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional 

(CNE/CSE, 2002). 

 

 

2.3  O projeto de um Curso de Engenharia em ABP no Brasil 

 

No Brasil as primeiras instituições a adotar a ABP foram a Faculdade de 

Medicina de Marília, em 1997, e a Faculdade de Ciências Médicas da 

Universidade Estadual de Londrina, em 1998. Na Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo – PUC-SP, três cursos estão adotando essa metodologia: Medicina 

(2006), Enfermagem (2007) e Engenharia Biomédica (2009). 
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Os gestores da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia da PUC-SP, 

preocupados com o fato do ensino tradicional de engenharia não responder às 

novas demandas das necessidades profissionais do mundo globalizado, 

buscaram implementar uma nova metodologia para a criação do curso de 

Engenharia Biomédica. Dentro deste contexto foi criado o curso de Engenharia 

Biomédica da PUC-SP utilizando-se a metodologia Aprendizagem Baseada em 

Problemas (ABP). A proposta do curso nasceu de um estudo estratégico de 

mercado visando atender a necessidade de profissionais com habilidades em 

ciências exatas, conhecimentos dos fundamentos das ciências da saúde, 

conhecimento de gestão e de conteúdos disciplinares diferentes interligados na 

busca de uma formação humanista, integral com ênfase na moral, na ética e na 

responsabilidade social e preocupação com a sustentabilidade do planeta. 

Na metodologia adotada, o ensino está centrado no aluno e não no 

professor, e há uma forte ligação com os problemas reais da profissão, com as 

necessidades da sociedade e com as empresas. A proposta curricular deixa de 

ser organizada por disciplinas e passa a priorizar uma organização multidisciplinar 

em módulos, permitindo a inter e a transdisciplinaridade. Este fato levou à escolha 

das áreas temáticas propostas para o curso, contemplando as áreas de atividades 

para os engenheiros biomédicos, de acordo com a Sociedade Brasileira de 

Engenharia Biomédica (SBEB, 2007). 

 

 

2.4  Currículo do Curso de Engenharia Biomédica 
 

“Cada módulo é composto de um grupo de problemas e seus temas. Os 

temas devem permitir a integração horizontal (correlação de um mesmo 

tópico de vários conteúdos) e a integração vertical (correlação dentro e 

entre os conteúdos básicos e profissionalizantes, nas várias fases do 

curso)” (CAMPOS, DIRANI & MANRIQUE, 2010). 
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Os conteúdos serão distribuídos em diferentes problemas produzidos para, 

durante a discussão em grupo, fazer com que eles sejam acessados pelos 

estudantes no estudo dirigido. Os vários conteúdos estão distribuídos ao longo 

dos vários anos do curso e aprendidos conforme a importância dos mesmos na 

solução dos problemas. 

O curso está estruturado em cinco áreas temáticas, que são tratadas de 

maneira progressiva, complementar e integradas. Essas áreas são: imagens 

médicas, eletrônica médica, informática médica, biomecânica e engenharia de 

reabilitação e engenharia clínica (CAMPOS, MANRIQUE, DIRANI, 2010). 

Os conteúdos estão distribuídos em diferentes problemas produzidos para, 

durante a discussão em grupo, fazer com que eles sejam identificados pelos 

estudantes no estudo dirigido.  

A metodologia ABP apresenta um modelo de aprendizagem mais 

participativa, mais atrativa para os alunos e centrada na aquisição de 

competências transversais associadas ao conhecimento especializado. 

“No mundo globalizado o engenheiro do futuro deve ter uma cultura 

geral que lhe permita não só desenvolver o espírito de análise, mas 

também uma mentalidade de síntese, com amplas perspectivas sobre 

gestão administrativa e relações humanas. Ele deve estar preparado 

para enfrentar mudanças frequentes, para tanto, novas competências, 

habilidades, flexibilidade, espírito empreendedor e uma disposição para 

uma aprendizagem contínua, face à transformação acelerada do mundo 

tecnológico” (CAMPOS, MANRIQUE & DIRANI, 2011). 

 

Segundo Martins (2002, p. 81-82) a ABP forma alunos que são capazes de: 

• Definir um problema com clareza; 

• Desenvolver hipóteses alternativas; 

• Ceder, avaliar e utilizar informação de fontes diversas; 

• Alterar hipóteses com base em nova informação; e 



 

 

53 

• Encontrar soluções que correspondam ao problema e suas condições, 

com base na informação obtida e num raciocínio claramente expresso. 

 

 

2.5  Habilidades e Competências do Futuro Engenheiro 

 

Para se discutir o tema de habilidades e competências em qualquer 

profissão, tem-se que ter a clareza do que estes conceitos representam, afinal, os 

debates educacionais sobre a função do ensino superior, como formar um 

profissional competente às vistas do mercado de trabalho, as exigências e pré-

requisitos para obter uma vaga de destaque na sociedade do conhecimento e da 

informação.  

Algumas das habilidades que se destacam para o futuro engenheiro, além 

da formação com base sólida, é o trabalho em equipe e a comunicação oral e 

escrita. Mills e Treagust apud Natascha van Hattum-Janssen, (2011, p. 247-248) 

explicam o que falta para preparar os estudantes de engenharia: 

1. Os currículos de engenharia são muito focados em disciplinas científicas 

e técnicas, sem fornecer a integração suficiente desses tópicos ou 

relacioná-los com a prática industrial. Os cursos são guiados pelos 

conteúdos; 

2. Os cursos atuais não fornecem experiências suficientes em projetos aos 

alunos; 

3. Aos graduados ainda faltam habilidades de comunicação e experiência 

em trabalho em equipe e os cursos precisam incorporar mais 

oportunidades para os estudantes desenvolvê-las; 

4. Os cursos precisam desenvolver maior consciência entre os estudantes 

do social, do meio ambiente, economia e assuntos legais que são parte 

da realidade moderna da prática de engenharia; 
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5. Existindo professores com falta de experiência prática, portanto, não 

são capazes de relacionar adequadamente teoria e prática ou fornecer 

experiências de projeto. Os sistemas de promoções atuais 

recompensam atividades de pesquisa e não as experiências práticas ou 

especialistas de ensino; 

6. As estratégias de ensino e aprendizagem existente ou cultura nos 

cursos de Engenharia estão ultrapassadas e precisam se tornar mais 

centradas no aluno. 

 

Na Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) o aluno desenvolve as 

suas competências e habilidades porque interage, constantemente, com o tutor e 

seus colegas de equipe. 

 

 

2.6  ABP: novo olhar para o currículo 

 

A implantação de uma “nova” metodologia de ensino-aprendizagem 

apresenta muitos desafios. O primeiro deles refere-se às mudanças na forma de 

ensinar engenharia, para atender aos anseios e as necessidades do mundo de 

trabalho. 

A metodologia ABP apresenta uma referência para a aprendizagem 

participativa, atrativa para os alunos e centrada na aquisição de competências 

transversais associadas ao conhecimento específico. 

A proposta curricular adota uma abordagem interdisciplinar, o que é de 

suma importância para possibilitar a construção do conhecimento integralmente 

nas diversas áreas, que deverão ser utilizados pelo aluno na sua prática 

profissional. 
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A ABP, portanto “não é um método, uma técnica de ensino que pode ser 

utilizada de forma isolada em determinadas disciplinas de um programa. É uma 

abordagem solidamente fundamentada nos princípios sobre os quais se baseia o 

processo de aprendizagem e tem implicações e determinações sobre todas as 

dimensões da organização do processo educacional” (MAMEDE, 2001, p. 32). 

A metodologia ABP ao se inserir no currículo deverá ser estruturada na 

forma de problemas, sendo estes constituintes do processo de aprendizado, o 

que difere do modelo tradicional de ensino onde o currículo é organizado por 

disciplinas. 

Segundo Newstetter (2006), a ABP tem sido utilizada como caminho para 

integrar a formação básica em ciências e a formação em engenharia, uma 

estratégia de aprendizagem ativa. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS 

 

 

3.1  Aprendizagem Baseada em Problemas 

 

O uso da metodologia Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), do 

inglês Problem Based Learning (PBL), teve origem na área médica, em 1968, na 

Universidade de McMaster na cidade de Hamilton, Ontário, Canadá. A 

metodologia foi introduzida no curso de medicina por um grupo de professores 

que almejava mudanças, de modo que a aprendizagem estivesse centrada no 

aluno de forma a desenvolver suas competências e habilidades. 

É importante destacar que esta metodologia pode estar baseada somente 

na resolução de problemas (casos), ou agregar a ela a metodologia tradicional de 

ensino, ou ainda a resolução de problemas por meio de desenvolvimento de 

projetos, o que é mais usualmente utilizada na área da Engenharia5.  

Segundo Fernandes, 2011 apud Biggs 2003, a Aprendizagem Baseada em 

Problemas tem como objetivos principais preparar os alunos para a sua prática 

profissional, através do desenvolvimento da autonomia do aluno e de 
_____________ 
5
 Este trabalho pretende analisar o processo de capacitação docente para a implementação da metodologia 
ABP no curso de Engenharia Biomédica da PUC-SP. O foco do trabalho está na resolução de problemas, 
devido ao modelo adotado pela instituição pesquisada.  
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competências de auto-regulação e do aumento da motivação e da promoção do 

trabalho em equipe. 

Ainda de acordo com Fernandes, 2011 apud Barrows 1996, a 

aprendizagem é centrada no aluno, o trabalho é realizado em pequenos grupos, 

com o apoio de um tutor, onde o papel do tutor é o de facilitador ou de guia da 

aprendizagem do aluno, a aprendizagem baseia-se em problemas reais, 

apresentados aos alunos durante o processo e servem para melhorar a aquisição 

de conhecimentos e o desenvolvimento de competências de resolução de 

problemas. 

Muitas universidades estão adotando a ABP como componente curricular 

nos cursos de Engenharia, destacando-se: Universidade de Aalborg (Dinamarca), 

Universidade de Maastricht, Universidade de Twente e Universidade Técnica de 

Eindhoven (Países Baixos), Universidade de Linkoping (Suécia), Universidade 

Autônoma de Barcelona (Espanha), Universidade de Stellenbosch (África do Sul), 

Universidade de Newcastle e Universidade de Victoria (Austrália), Universidade 

do Minho (Portugal), Universidade Católica de Louvain (Bélgica). 

Esta metodologia é praticada em Engenharia desde o ano de 1974, na 

Universidade de Aalborg (Dinamarca), sendo a instituição pioneira na 

implementação deste modelo na área de Engenharia. 

De acordo com as novas perspectivas em educação, a ABP surge como 

um modelo alternativo de metodologia para dar sustentação àqueles profissionais 

ávidos por mudanças significativas no modelo de ensinar. 

A ABP, no ensino superior é: “um método de instrução caracterizado pelo 

uso de problemas da vida real para estimular o desenvolvimento crítico e 

habilidades de resolução de problemas e a aprendizagem de conceitos 

fundamentais da área do conhecimento específico em questão” (RIBEIRO, 2010, 

p. 32). 
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Para Hmelo-Silver, (2004) apud Barrows, (1996), a ABP como metodologia 

de ensino considera os seguintes aspectos: 

• “A aprendizagem é centrada no aluno, 

• A aprendizagem acontece em pequenos grupos de alunos, 

• Os professores são facilitadores ou guias, 

• Os problemas formam o foco organizacional e o estímulo para a 

aprendizagem, 

• Os problemas são um veículo para o desenvolvimento de habilidades 

de resolução de problemas e 

• Novas informações são provenientes da aprendizagem auto-diretiva”. 

 

Estes aspectos fundamentam a proposta desta metodologia ativa e devem 

ser considerados nos projetos curriculares, que adotam a ABP. 

Pode-se dizer a respeito desta metodologia: 

“[...] os alunos trabalham em pequenos grupos colaborativos e 

aprendem o que eles precisam saber através da resolução de problemas. 

O professor age como facilitador que guia os alunos a aprender através 

do ciclo de aprendizagem da atividade. Neste ciclo, também conhecido 

como processo tutorial, os estudantes são apresentados a um problema. 

Eles formulam e analisam o problema, identificando os fatos relevantes. 

Os passos para a identificação dos fatos ajudam os alunos a entender o 

problema. Depois deste entendimento, eles elaboram hipóteses para 

possíveis soluções. Uma importante parte deste ciclo é identificar o 

conhecimento deficiente em relação ao problema. Esses conhecimentos 

deficientes tornam-se conhecidos como metas de estudo que os alunos 

devem buscar no estudo individual. Num segundo passo os alunos 

aplicam seus conhecimentos prévios e avaliam suas hipóteses com os 

conhecimentos adquiridos. Na finalização de cada problema, os alunos 

refletem sobre o conhecimento abstrato adquirido” (HMELO-SILVER, 

2004, p. 237). 

 

Os autores Enemark & Kjaersdam (2009), destacam os seguintes pontos 

positivos da utilização da metodologia:  
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1) A ABP favorece a integração entre a universidade e a empresa; os 

alunos resolvem problemas que não foram solucionados em diversas 

profissões, paralelamente seu supervisor mantém contato com a 

empresa. 

2) A ABP favorece a integração entre o ensino e a pesquisa; resultados 

são mais relevantes à medida que os professores supervisionam os 

grupos e os problemas não resolvidos. 

3) A ABP favorece, também, a integração entre a pesquisa e a empresa; 

os problemas solucionados são apresentados ao mundo corporativo. 

4) A ABP favorece soluções interdisciplinares; ao se trabalhar com 

problemas, os estudantes têm de aprender a relacionar o conhecimento 

entre as diversas áreas, já que os problemas da vida real não 

apresentam a divisão acadêmica em matérias e disciplinas. 

5) A ABP requer conceitos mais atuais; os problemas do mundo real levam 

tanto professores como alunos a descobrirem novos conhecimentos. 

6) A ABP atualiza os professores, pois como orientador o docente deve 

reciclar constantemente seus conhecimentos, pois não se sabe quais 

perguntas surgirão dos alunos, destacando-se o poder do uso e acesso 

a internet como fonte atual de buscas pelos alunos. 

7) A ABP favorece a criatividade e a inovação; o trabalho em grupo exige 

do aluno o contato com outras ideias e pessoas na busca de soluções 

para os problemas. 

8) A ABP favorece as habilidades em desenvolvimento de projetos; a 

experiência adquirida pelos alunos durante toda a vida acadêmica 

facilitará no processo de elaboração e execução de projetos. 
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9) A ABP favorece as habilidades de comunicação; a participação em 

grupo favorece o aluno a comunicar ideias, interagir com os demais 

colegas. 

10) A ABP favorece o aprendizado eficaz; o grupo estabelece a 

intercomunicação de seus membros favorecendo a transferência de 

conhecimento. 

 

 

3.2  Base Teórica da Aprendizagem Baseada em Problemas 

 

Segunda Mortimer (1995, p. 2) os autores focam seus estudos na linha 

construtivista de ensino e aprendizagem, considerando estas as duas principais 

características do construtivismo: “1) a aprendizagem se dá através do ativo 

envolvimento do aprendiz na construção do conhecimento; 2) as ideias prévias 

dos estudantes desempenham um papel importante no processo de 

aprendizagem”. 

Na visão da teoria construtivista, o aluno quando chega à escola, já tem 

conhecimento e estes não podem ser ignorados pelo professor no 

desenvolvimento das aprendizagens no contexto escolar. 

Segundo Crease (2011) o conceito de conhecimento prévio do aprendiz já 

era adotado desde a idade antiga, narrado no diálogo Mênon, de Platão, escrito 

mais ou menos em 385 a.C, a respeito do teorema de Pitágoras, cujos 

personagens principais são Sócrates e Mênon.  

Sendo assim, é fundamental contribuir para que o aluno desenvolva uma 

aprendizagem que propicie o “uso” dos conhecimentos prévios para a aquisição 

do conteúdo oferecido pela escola não apenas de forma receptiva, mas para que 

ele construa representações sobre os conteúdos propostos, pois “para a 
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concepção construtivista, aprendemos quando somos capazes de elaborar uma 

representação pessoal sobre o objeto ou realidade ou conteúdo que pretendemos 

aprender” (SOLÉ e COLL, 2004 apud ANDRADE, 2007, p. 19). 

É importante destacar que os conhecimentos prévios dos alunos sobre 

alguns conteúdos têm importante significado na elaboração das representações. 

“A aprendizagem de um novo conteúdo é, em última instância, produto 

de uma atividade mental construtivista realizada pelo aluno, atividade 

mediante a qual constrói e incorpora à sua estrutura mental os 

significados e representações relativas ao novo conteúdo. Pois bem, essa 

atividade mental construtivista não pode ser realizada no vácuo, 

partindo do nada. A possibilidade de construir um novo significado, de 

assimilar um novo conteúdo, em suma a possibilidade de aprender, passa 

necessariamente pela possibilidade de “entrar em contato” com o novo 

conhecimento” (MIRAS, 2004, p. 61). 

 

Segundo a teoria do norte-americano John Dewey, a aprendizagem é 

resultado da experiência.  

“Na perspectiva de aprendizagem de Dewey, as ideias de envolvimento 

do aprendiz na construção do conhecimento e a importância dos 

conhecimentos prévios estão presentes e têm papel significativo no 

desenvolvimento da atividade reflexiva, pois uma situação problemática 

só será resolvida se o aluno tiver a percepção da situação como um 

problema a ser resolvido por ele e que o conhecimento que já possui é 

fator importante para o início das discussões e elaboração de guias para 

a orientação das atividades para a conclusão do trabalho” (ANDRADE, 

2007, p. 40). 

 

A aprendizagem decorrente dos conhecimentos e experiências prévias dos 

estudantes sobre o problema é essencial para que haja uma (re) construção do 

conhecimento e que a aprendizagem seja significativa. 
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O psicólogo americano Ausubel (1968), se refere à aprendizagem como: 

“processo por meio do qual uma nova informação relaciona-se com um 

aspecto especificamente relevante da estrutura do conhecimento do 

indivíduo” (MOREIRA, 1999, p. 153). 

“A prática construtivista situa o professor no papel de provocar o 

raciocínio do aluno, procurando gerar desequilíbrios cognitivos 

(conflitos, problemas) em relação ao objeto de conhecimento que levem o 

aluno a uma aprendizagem significativa” (CYRINO & PEREIRA, 

2004)6. 

 

E o papel da escola neste sentido é ajudar a reequilibrar a cognição deste 

aluno para que ocorra a aprendizagem de forma relevante. 

Aprender de maneira significativa implica em dar significado, sentido e 

funcionalidade ao que se aprende.  

“A memorização deixa de ser repetitiva e passa a ser compreensiva, 

tendo como propósito uma aprendizagem significativa” (MORAES & 

MANZINI, 2006)7. 

 

Neste cenário, o papel do professor é de facilitador da aprendizagem, 

proporcionando atividades para desenvolver a aprendizagem e autonomia dos 

alunos, papel fundamental a ser desenvolvido pelo tutor na metodologia ABP. 

Mas, um dos grandes desafios do educador na atualidade é desenvolver 

atividades de ensino que envolva os alunos na construção do conhecimento. 

Dentro dessa concepção é que se reforça a necessidade da capacitação docente 

com vista a atender às necessidades para a implementação dessa nova 

metodologia ABP. 

 

_____________ 
6
 http://dx.doi.org|10.1590|S0102-311x2004000300015. Acesso em 08 de novembro de 2011. 

7
 Revista Brasileira de Educação Médica, vol.30, no. 03 – Rio de Janeiro, 2006. Disponível em: 

http://dx.doi.org\10.1590\50100-55022006000300003 - Acesso em 13 de fevereiro de 2012. 
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Quais são as estratégias que o professor deve adotar para ensinar, 

atualmente?  

As estratégias de ensino são: “um conjunto de procedimentos que tentam 

favorecer um pensamento mais abstrato, dedutivo e independente no aluno para 

que seja capaz de planejar suas ações, colocá-las em prática e avaliar 

constantemente as decisões adotadas e os resultados obtidos” (MONEREO, 

2003, p. 75). 

 

Quadro 1. Estratégias de ensino 

Tipo de 

aprendizagem 

Estratégia de 

aprendizagem 

Finalidade ou 

objetivo 

Técnica ou 

habilidade 

Por associação Repassamento 
Repassamento 

simples 
Repetir 

Por associação Repassamento 
Apoio ao 

repassamento 

Sublinhar 

Destacar 

Copiar 

 

Por 

reestruturação 

 

 

Elaboração 

 

Simples 

(significado 

externo) 

Palavra-chave 

Imagem 

Rimas e 

abreviaturas 

Códigos 

Por 

reestruturação Elaboração 

Complexa 

(significado 

interno) 

Formar 

analogias 

Ler textos 

Por 

reestruturação 
Organização Classificar 

Formar 

categorias 

 

 

Por 

reestruturação 

 

 

Organização 

 

 

Classificar 

Formar 

conceitos 

Identificar 

estruturas 

Fazer mapas 

conceituais 

Fonte: POZO (1996, p. 185) 
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Apesar das estratégias didáticas apresentarem diferenças, as atividades 

pedagógicas devem integrar ambas. 

Na metodologia ABP, o problema é caracterizado como uma estratégia:  

“A função do professor é orientar, auxiliar a resolver as dificuldades que 

forem surgindo no decorrer do trabalho e analisar as conclusões, o que 

exige dele uma postura bem diversa das necessárias para a condução de 

atividades mais diretivas” (KRASILCHIK, 2005, p. 110). 

 

 

3.3  Resolução de Problemas 

 

A definição de problema, segundo Lester (1983):  

“uma situação que um indivíduo ou um grupo quer ou precisa resolver e 

para a qual dispõe de um caminho rápido e direto que o leve a solução” 

(POZO, 1998, p. 15 apud LESTER 1983). 

 

Na ABP, os problemas são fundamentais, pois: “o problema guia, conduz o 

processo de aprendizagem” (MAMEDE, 2001, p. 29) 

“Na Aprendizagem Baseada em Problemas, as hipóteses são elaboradas 

pelos alunos sobre as possíveis explicações do problema antes de seu 

estudo, como forma de estimulá-la a partir dos conhecimentos que já 

dispõem, pelas suas experiências anteriores” (BERBEL, 1998, p. 

150).8 

 

Para Pozo (1998) a resolução de problemas envolve duas categorias: a 

solução de problema como habilidade geral e a solução de problemas como 

processo específico. 

 

 

_____________ 
8
 Disponível: www.scielo.br|pdf|icse|v2n2|08.pdf. Acesso em 08 de novembro de 2011. 
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Assim sendo, da habilidade geral:  

“[...] a ideia de que a solução de problemas se fundamenta na aquisição 

de estratégias gerais, de forma que uma vez adquiridas possam ser 

aplicadas com poucas restrições a qualquer tipo de problema. Com base 

nesse enfoque, ensinar a resolver problemas é proporcionar aos alunos 

essas estratégias gerais, para que eles as apliquem cada vez que se 

depararem com uma situação nova ou problemática” (POZO, 1998, p. 

18). 

“[...] a eficiência na solução de um problema não depende da disposição 

de estratégias ou habilidades gerais e transferíveis, válidas para 

qualquer caso, e sim dos conhecimentos específicos úteis para relacionar 

esse problema” (POZO, 1998, p. 30). 

“A aprendizagem baseada em problemas tem como inspiração os 

princípios da escola ativa, do método científico, de um ensino integrado 

e integrador dos conteúdos, dos ciclos de estudo e das diferentes áreas 

envolvidas, em que os alunos aprendem a aprender e se preparam para 

resolver problemas relativos à sua futura profissão” (BERBEL, 1998, 

p. 152). 

 

Se o ponto de início para a aprendizagem na ABP é o problema, como 

organizar os estudantes para que isto ocorra? 

Os alunos devem estar organizados em pequenos grupos, também 

chamados grupos tutoriais, onde analisarão o problema, suas metas de 

aprendizagem, e após a pesquisa individual, os estudantes obtêm uma resolução 

para o problema, através do conhecimento absorvido.  

O grupo tutorial é orientado por um tutor, ou seja, tal como no caso da 

metodologia tradicional o professor que guiará a busca pelo conhecimento por 

parte dos estudantes. 
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3.4  O Papel do tutor 

 

Existe uma divergência sobre a nomenclatura mais adequada para 

denominar o professor dentro da metodologia ABP, algumas escolas utilizam o 

termo “tutor”, geralmente onde o predomínio é da língua inglesa, outras escolas 

utilizam o termo “facilitador”, pois este conceito, segundo alguns estudiosos, é 

mais coerente ao estilo de ensino esperado do professor. 

 

 

3.5  Funções do tutor 

 

O tutor deve conduzir o grupo, a alcançar satisfatoriamente os objetivos de 

aprendizagem estabelecidos, diante de um problema inicial que deve ser 

solucionado pelos alunos. O tutor é um facilitador, responsável por guiar os 

alunos neste modelo de aprendizagem, por isto não pode se apresentar de 

maneira passiva. 

O tutor  

“tem as funções de estimular o processo de aprendizagem dos estudantes 

e de ajudar o grupo a conduzir o ciclo de atividades, utilizando-se de 

diversos meios, dentre eles a apresentação de perguntas – e não de 

respostas, como é o papel do professor nos currículos tradicionais – e 

sugestões” (MAMEDE, 2001, p. 30). 

 

O tutor deve apresentar o seguinte perfil: 

1. Habilidade como facilitador da aprendizagem; 

2. Desenvolver o pensamento crítico dos alunos; 

3. Promover a aprendizagem baseada em problemas; 
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4. Organizar as reuniões dos grupos tutoriais; 

5. Acompanhar o processo de aquisição do conhecimento por parte dos 

alunos; 

6. Incentivar a cooperação e o trabalho em equipe. 

 

Quadro 2. Principais diferenças entre os papéis docentes na metodologia tradicional 

e na ABP9  

Metodologia tradicional Metodologia ABP 

Docente assume o papel de 

especialista ou autoridade formal. 

Papel docente é de facilitador, co-

aprendiz, mentor ou consultor 

profissional. 

 

Docentes trabalham isoladamente. 

Docentes trabalham em equipes que 

incluem outros membros da escola/ 

universidade. 

Docentes transmitem informações aos 

alunos. 

Alunos responsabilizam-se pela 

aprendizagem e criam parcerias entre 

colegas e professores. 

 

 

 

 

Docentes organizam os conteúdos na 

forma de aulas expositivas, com base 

no contexto da disciplina. 

Docentes concebem cursos baseados 

em problemas com fraca estruturação, 

delegam autoridade com 

responsabilidade aos alunos e 

selecionam conceitos que facilitam a 

transferência de conhecimentos pelos 

alunos. 

Docentes aumentam a motivação dos 

alunos pela colocação de problemas 

do mundo real e pela compreensão 

das dificuldades dos alunos. 

 

 

Docentes trabalham individualmente 

nas disciplinas. 

Estrutura escolar é flexível e oferece 

apoio aos docentes. 

Docentes são encorajados a mudar o 

panorama instrucional e avaliativo 

mediante novos instrumentos de 

avaliação e revisão por pares. 

Fonte: RIBEIRO (2010) 

_____________ 
9
 SAMFORD UNIVERSITY. What is Problem-Based Learning? Center for Problem-Based Learning Research 

an Communications. Disponível em http://www.samford.edu\pbl\what.html.  Acesso em: 24 de outubro de 
2011. IN: Ribeiro (2010). 



 

 

69 

Quadro 3. As funções dos agentes na metodologia ABP 

AGENTES ATIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

Docentes 

(tutores) 

1) Facilitar a aprendizagem; 

2) Não fornecer aos alunos as informações e os resultados 

dos problemas propostos; 

3) Permitir que os alunos, por eles mesmos, determinem o 

que precisam aprender; 

4) Fazer com que a aprendizagem seja um processo 

centrado no aluno e não no docente; 

5) Incentivar os alunos a desenvolverem soluções criativas 

e inovadoras; 

6) Desenvolver no aluno a competência em autonomia;  

7) Valorizar o trabalho em equipe; 

8) Buscar constantemente a atualização de seus 

conhecimentos; 

 

 

 

 

 

 

Alunos 

1) Assumir a postura de um agente ativo no processo de 

aprendizagem; 

2) Adquirir conhecimentos multidisciplinares; 

3) Desenvolver habilidades de comunicação oral e escrita; 

4) Trabalhar em equipe; 

5) Gerenciar conflitos; 

6) Desenvolver a criatividade e o espírito crítico; 

7) Desenvolver a autonomia; 

8) Adquirir responsabilidade ética, social e ambiental; 

9) Identificar e propor soluções para problemas do cotidiano 

na sua área profissional. 

Fonte: Adaptado de Campos, Dirani, Manrique (2011). 

 

De acordo com a metodologia ABP o papel tanto dos professores quanto 

dos alunos é reelaborado à medida que a prioridade é a busca do conhecimento 

de forma participativa e autônoma. O professor deve desenvolver um ambiente 

favorável com as equipes de alunos para que estes se sintam mobilizados a 

resolver os problemas propostos. 
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3.6  Modelo de Tutoria da Universidade do Minho 

 

O modelo de aprendizagem baseado no desenvolvimento de projetos 

interdisciplinares adotado pela UMINHO inclui a tutoria, conforme descrita no 

manual do tutor (UMINHO, 2007/2008), gerando a terminologia PLE – Project Led 

Education.  

Segundo Rodrigues (2012), uma pesquisa realizada por van Hattum-

Janssen e Vasconcelos (2008, p. 2) mostrou que, segundo os tutores, eles 

desempenhavam doze funções diferentes, quais sejam: 

(1) Acompanhamento permanente do grupo para que atinja os objetivos do 

projeto; 

(2) Monitorar o progresso do projeto; 

(3) Comunicar problemas ao coordenador da equipe; 

(4) Atuar como um canal privilegiado de comunicação na equipe; 

(5) Ter uma relação próxima com os alunos da equipe; 

(6) Identificar problemas de organização na equipe; 

(7) Identificar problemas pessoais na equipe que reduzem seu 

desempenho; 

(8) Participar da avaliação dos projetos (relatórios e apresentações); 

(9) Participar da avaliação individual dos membros da equipe; 

(10) Contribuir para a organização e coordenação do projeto; 

(11) Orientar os alunos no que se refere à ajuda especializada de 

professores e conteúdo; 

(12) Auxiliar no desenvolvimento das apresentações e relatórios. 
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A pesquisa também detectou cinco ações que os tutores não devem 

realizar: 

(1) Interferir no conteúdo do projeto; 

(2) Auxiliar a equipe em conteúdos específicos, relacionados à 

especialização do tutor; 

(3) Tornar públicas informações confidenciais; 

(4) Conflitar com outros tutores ou membros de apoio do PLE; 

(5) Reduzir ou quebrar a confiança da equipe. 

 

Assim sendo, o tutor é uma das peças-chave no projeto da UMINHO. Ele é 

um sensor próximo ao trabalho e peça fundamental da função administrativa 

controle e, também, um colaborador direto para a qualidade do projeto e da 

aprendizagem da equipe tutorada, especialmente com as equipes do primeiro 

ano, que não estão habituadas ao método de trabalho e são formadas por alunos 

oriundos de diversas escolas e regiões de Portugal. 

Como neste modelo de metodologia o professor deve construir 

conhecimento a partir da reflexão sobre a prática, é necessário capacitar estes 

profissionais para utilizar a ABP, afinal, as aulas nas metodologias tradicionais 

sempre tiveram como ferramenta as aulas expositivas e as discussões orientadas 

pelo professor. 

Para ser um tutor deve-se adquirir um conjunto de novas habilidades 

comparadas com aquelas de um professor que ensina diferentes assuntos na 

forma de aulas expositivas. Ele precisa mudar a postura e guiar os estudantes ao 

longo do processo de aprendizagem, permitindo que eles determinem o que 

precisam aprender e ao mesmo tempo busquem os recursos oferecidos pela 

instituição para a solução dos problemas propostos.  
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Existem uma série de desafios relacionados com o papel dos tutores em 

termos da implementação do curso. A maioria dos professores universitários, as 

suas graduações não se envolvem com questões de natureza didática e 

pedagógica. Dessa forma, os professores interessados em desenvolver as 

atividades inerentes à metodologia ABP devem ser capacitados/treinados, num 

ambiente propício para a aquisição de competências tutoriais mediante oficinas e 

seminários. Esse trabalho de qualificação faz surgir nos docentes a consciência 

de um re-pensar as habilidades necessárias para uma educação de sucesso com 

esta metodologia especialmente se pensando na engenharia, curso que cada vez 

mais necessita de atrativos para compensar o déficit de profissionais formados no 

Brasil. 

 

 

3.7  Aprendizagem Baseada em Problemas: Os sete passos 

 

A proposta de aprendizagem na ABP tem como sustentação a 

interdisciplinaridade, pois os conhecimentos adquiridos ocorrem nas mais 

diversas áreas e de maneira integrada. 

A estrutura de procedimentos foi difundida de início na Universidade de 

Maastricht, nomeada: “Sete Passos da ABP” (Mamede 2001, p. 36 apud Schimdt, 

1983). 
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Quadro 4. Os Sete Passos da ABP 

PASSOS DESCRIÇÃO 

1 Esclarecer termos e expressões no texto do problema. 

2 Definir o problema. 

3 Analisar o problema. 

4 Sistematizar análise e hipóteses de explicação, ou solução, do 

problema. 

5 Formular objetivos de aprendizagem. 

6 Identificar fatores de informação e adquirir novos conhecimentos 

individualmente. 

7 Sintetizar conhecimentos e revisar hipóteses iniciais para o problema. 

 

 

Quadro 5. Etapas de aplicação da ABP 

PASSOS DESCRIÇÃO 

1 O primeiro encontro se estabelece e analisa o problema com o grupo 

tutorial; 

2 Ainda no primeiro encontro, o grupo de estudantes deve procurar 

uma definição do problema e quais as soluções que devem ser 

buscadas; 

3 A análise do problema supõe a ativação dos conhecimentos prévios 

do aluno acerca do tema; 

4 Os estudantes estruturam os tópicos discutidos anteriormente; 

5 Neste passo o primeiro encontro é encerrado com uma organização 

dos objetivos à serem traçados para melhor compreensão do 

problema sugerido; 

6 Nesta fase o estudante realiza um estudo individual para obter 

informações, referências bibliográficas, artigos, pesquisas, periódicos 

e etc, para ampliar seu conhecimento sobre o tema abordado; 

7 Neste último passo, os estudantes apresentam os resultados deste 

estudo na tentativa de resolver o problema e justificar sua análise. 
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Quadro 6. O ciclo de atividades para os “Sete Passos da ABP” (Mamede, 2001, p. 39) 

Grupo tutorial – Encontro de Análise do Problema 

PASSO 1: Esclarecer termos e expressões no texto do problema. 

PASSO 2: Definir o problema. 

PASSO 3: Analisar o problema (“chuva de ideias”). 

PASSO 4: Sistematizar explicações ou proposições. 

PASSO 5: Formular objetivos de aprendizagem. 

Individualmente 
Grupo tutorial – Encontro de Resolução 

do Problema 

PASSO 6: Identificar recursos de 

aprendizagem e conduzir estudo 

individual. 

PASSO 7: Apresentar resultados do 

estudo individual, revisar e sistematizar 

explicações ou proposições finais para o 

problema. 

 

As aplicações dos passos da ABP orientam todo o processo que deverá 

ser seguido pelas instituições de ensino que adotarem esta metodologia nos 

currículos. 

No curso de Engenharia Biomédica da PUC-SP os passos aplicados estão 

de acordo com o disposto acima. 

O quadro 7, apresentado a seguir, sintetiza os agentes envolvidos na ABP 

e suas atribuições no contexto desta metodologia. 
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Quadro 7. Modelo da Aprendizagem Baseada em Problemas 

 
Fonte: Barbara C. O. de Campos. 

 

 

3.8  Avaliação na Aprendizagem Baseada em Problemas 

 

A proposta de avaliação na metodologia ABP considera o envolvimento de 

três aspectos: o aluno, o professor (tutor) e o curso propriamente dito.  

Segundo Enermark e Kjaersdam (2009), as avaliações devem tratar dos 

dilemas correspondentes aos alunos, aos docentes, à direção e também ao 

currículo, com o objetivo de refletir e discutir as categorias fundamentais para o 

aperfeiçoamento do curso. 
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“Os diversos instrumentos de avaliação utilizados têm o objetivo de 

contemplar o caráter formativo e o somativo dos processos avaliativos” 

(CAMPOS, DIRANI & MANRIQUE, 2011, p. 25). 

 

Alguns instrumentos de avaliação formativa são: portfólios e modelos 

estruturados. 

1. Portfólio: produção do aluno das atividades semanais; 

2. Modelos estruturados: avaliam a participação dos alunos e professores 

através do preenchimento de fichas de autoavaliação. 

“A avaliação formativa deve ser utilizada para monitorar o processo de 

ensino-aprendizagem provendo uma realimentação contínua, tanto para 

o estudante quanto para o professor. Em relação aos estudantes, reforça 

o êxito no aprendizado e permite que dificuldades sejam identificadas e 

rotas sejam corrigidas” (CAMPOS, DIRANI & MANRIQUE, 2011). 

 

Alguns instrumentos de avaliação somativa: provas e relatórios. 

1. Provas: abrange questões discursivas, interpretativas e de múltipla 

escolha. 

2. Relatórios: construídos no decorrer do semestre, a partir das análises 

dos portfólios, o aluno deve apresentar um relatório final, uma espécie 

de síntese dos anteriores. 

Como em qualquer processo de avaliação a ABP estabelece seus objetivos 

e o modelo utilizado fica a critério da instituição que resolver adotar esta 

metodologia. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

FORMAÇÃO DE EDUCADORES NO CONTEXTO ATUAL 

 

“Hoje, alguns aspectos devem ser levados em consideração juntamente 

com o papel do professor, tais como: questões da diversidade, as novas 

tecnologias, a sustentabilidade, a responsabilidade social e a 

globalização”. (CAMPOS, NOFFS, & CAMPOS, 2011). 

 

Desta maneira é necessária aos docentes uma compreensão do processo 

que torna a educação um fator de transformação nesta sociedade, pois os 

conceitos e propostas devem obedecer ao novo modelo de conhecimento exigido 

no mercado profissional. 

É mais do que fundamental fazer uma análise de como os professores 

enxergam estas mudanças e o que fazem para acompanhar todo este cenário 

que se instala na modernidade. 

O fato de formar educadores exige uma consciência abrangente dos 

aspectos atuais que estão sendo discutidos em todos os âmbitos sociais, como: 

economia, política, tecnologia e ciência. 

Acreditar que os métodos de ensino utilizados há décadas são suficientes 

para o novo contexto mundial é o mesmo que querer se abster de qualquer 

posicionamento diante das necessidades e padrões que se definem nos dias de 

hoje. 
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A figura do professor na contemporaneidade assumiu nova função,  

“de pretenso dono do saber, o educador passa a ser um mediador entre o 

conhecimento sistematizado e as necessidades dos alunos, na 

possibilidade de ampliar e diversificar formas de interagir e 

compartilhar experiências em novos tempos e espaços” (FELDMANN, 

2003). 

 

De acordo com a proposta da autora, o pensamento que move a ação 

docente na atualidade está pautado na transformação não só da educação, mas 

também da formação docente para que as metas deste novo contexto sejam 

cumpridas. 

“Formar professores com qualidade social e compromisso político de 

transformação tem se mostrado um grande desafio às pessoas que 

compreendem a educação como um bem universal, como espaço público, 

como um direito humano e social na construção da identidade e no 

exercício de cidadania” (FELDMANN, 2009, p. 71). 

 

O cotidiano escolar, cenário onde o professor atua, muitas vezes gera 

insegurança diante da sua própria função e de acordo com o trabalho que será 

realizado neste espaço. O desenvolvimento de competências do educador deve 

ser primordial para o sucesso do processo ensino-aprendizagem no ambiente 

escolar. 

 

 

4.1  Competências do docente  

 

Em acordo com Perrenoud (2001) algumas das competências docentes 

são classificadas em: 

1. Organizar e estimular situações de aprendizagem; 

2. Gerar a progressão das aprendizagens; 
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3. Envolver alunos em suas aprendizagens e no trabalho; 

4. Trabalhar em equipe; 

5. Utilizar novas tecnologias; 

6. Enfrentar deveres e dilemas éticos da profissão; 

7. Gerar sua própria formação contínua. 

 

O autor destaca, ainda, conceitos que são considerados relevantes para 

formação de educadores, apresentados no que se segue: 

1. Reconhecer que os professores não possuem apenas saberes, mas 

também competências profissionais que não se reduzem ao domínio 

dos conteúdos a serem ensinados; 

2. Aceitar a ideia de que a profissão muda e sua evolução exige que todos 

os professores possuam novas competências, antes reservadas aos 

inovadores ou aos professores que precisavam lidar com os públicos 

mais difíceis. 

 

Diante das transformações decorrentes da “sociedade da informação e do 

conhecimento”, o processo de formação, capacitação e avaliação docente são 

aspectos que se destacam afinal se pretende que este profissional continue 

aperfeiçoando seu próprio conhecimento. 

Muitos dilemas vêm se estabelecendo na educação, inicialmente o foco era 

a racionalização do ensino, pedagogia por objetivos e questões relacionadas ao 

planejamento, em seguida a ideia central eram as reformas educativas e 

currículo; mais tarde as preocupações se voltaram especialmente para as 

organizações escolares e todas as questões pertinentes tais como: gestão, 

administração e funcionamento. 
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Atualmente, diferentes estudos apontam para o tema da aprendizagem e 

metodologia de ensino como eixo principal dos debates educacionais, sendo que 

o docente está atrelado a este processo. Mas, alguns tópicos devem ser levados 

em consideração juntamente com o papel do professor, tais como: questões da 

diversidade, as novas tecnologias e a globalização. A sociedade contemporânea, 

dita também sociedade do conhecimento está transformando de rapidamente os 

padrões estabelecidos como inquestionáveis. 

Os desafios impostos pelas novas tecnologias são os mais revolucionários, 

tendo em vista, a quantidade e a velocidade da informação e os novos espaços 

de aprendizagens que, enfatizam o ideal da globalização, ou seja, o mundo sem 

fronteiras. 

A globalização implica numa série de fatores como: a ligação entre a 

economia mundial e os avanços tecnológicos, diferentes culturas e sociedades, 

comunicação, políticas locais, regionais e mundiais. Todos estes fatores 

influenciam direta e indiretamente os rumos da educação neste século, seja em 

relação: às metodologias de ensino, políticas públicas, avaliação, o currículo até 

chegar à formação docente.  

Para Nóvoa (2009) os princípios que devem nortear a aprendizagem 

docente e o desenvolvimento profissional dos professores são: perspectiva de 

aprendizagem ao longo da vida, atenção aos anos iniciais da profissão e inserção 

de jovens professores nas escolas, valorização do professor reflexivo e do 

trabalho em equipe, acompanhamento e supervisão destes docentes. 

O autor sugere que no processo de formação de professores é necessário: 

1. “estudo aprofundado de cada caso, sobretudo os de insucesso 

escolar; 

2. análise coletiva das práticas pedagógicas; 

3. obstinação e persistência profissional para responder as necessidades 

e anseios dos alunos; 

4. compromisso social e vontade de mudança” (NÓVOA, 2009). 
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Segundo o autor 

“os professores de hoje, precisam estar comprometidos e 

permanentemente engajados na busca, no aprimoramento, no auto-

acompanhamento e na análise de sua própria aprendizagem 

profissional” (HARGREAVES, 2004, p. 40-41).  

 

A educação é uma forma de intervenção no mundo, de como atuar num 

mundo concreto e no coletivo, exigindo educadores comprometidos com sua 

prática. Cabe aos docentes exercerem de forma produtiva esta reflexão acerca da 

profissão e as possíveis implicações que podem ser resultantes. 

Pode-se entender que a discussão sobre o tema formação de educadores 

remete a burocratização da prática, pois os fatores organizacionais estão 

presentes de forma implícita e afetam diretamente o desempenho deste 

profissional. 

Quais são as condições oferecidas para realmente se estabelecer 

mudanças neste cenário? As respostas ainda estão longe de um consenso, mas 

enquanto isto é necessário trabalhar efetivamente para que as transformações, 

não sejam vistas como algo doloroso e impossível. 

As mudanças estão cada vez mais presentes no dia a dia, e é esta 

consciência que se deve esperar do profissional na área da educação, aquele que 

busca, aprende, ensina, compartilha e também sonha. 

 

 

4.2  Formação de educadores na ABP: A experiência da Universidade 

do Minho 

 

A coordenadora de Educação da Universidade do Minho, instituição a qual 

é parceira do curso de Engenharia Biomédica da PUC-SP, propõe o apoio 
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sistemático aos professores por meio de treinamento intensivo que os prepara 

para um projeto específico. Os professores devem participar, em grupos, de 

sessões de treinamento durante as quais realizam tarefas com o objetivo de 

definir o conceito de um problema (ou projeto) dentro das configurações 

educacionais. As sessões de treinamento são importantes na preparação dos 

professores para uma abordagem do problema (ou projeto), não apenas pelo 

conteúdo do mesmo, mas principalmente quanto à abordagem da aprendizagem. 

Para a adoção e implementação da ABP, em relação aos profissionais 

envolvidos no projeto, deverá haver disponibilidades para mudanças às novas 

formas de transmissão do conhecimento considerando um tempo de 

compreensão, aplicação prevendo uma adaptação à nova metodologia.  

O docente deve estar aberto para que as transformações venham de 

maneira que não os deixem inseguros na execução da sua prática, mas é 

importante que existam projetos de formação contínua para que os profissionais 

da educação atuem de forma livre, autônoma, participativa e colaborativa. 

De acordo com esta abordagem de ensino, o papel dos professores sofre 

alterações, comparada à postura deste profissional no ensino de modelo 

tradicional. A partir desta metodologia surge a função de tutor da turma de alunos. 

Na Universidade do Minho, desde 2004, o Mestrado Integrado em 

Engenharia e Gestão Industrial (MIEGI) está implementado dentro do modelo de 

Aprendizagem Baseada em Projetos. Os professores foram capacitados para 

trabalhar exatamente como seria o esperado pelos alunos nesta metodologia. 

Algumas estratégias foram utilizadas tais como: um guia de projeto, considerado o 

primeiro documento importante para auxílio dos professores, onde estão 

planejados os objetivos, as competências, o planejamento e prazos para os 

grupos de alunos. 
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Outro guia é dedicado às responsabilidades e funções do tutor, 

considerado o segundo documento importante para prepará-los. Segundo van 

Hattum-Janssen (2011, p. 258), “além desses, as sessões de treinamentos são 

importantes na preparação dos professores para uma abordagem de projeto”. 

Com a finalidade de preparar o corpo docente para a execução do papel de 

tutor, a Universidade do Minho desenvolveu um curso preparatório onde a 

aprendizagem se dá por projetos. Desta maneira, os docentes experimentaram 

como aprender a se tornarem tutores através da metodologia que será depois 

transmitida aos alunos. 

Os workshops, segundo van Hattum-Janssen (2011) deveriam ser “pratique 

como se prega”. O objetivo é que os professores sejam treinados na prática para 

aplicarem depois com seus grupos de alunos. 

Os professores participantes do treinamento são de diversas áreas, o que 

favorece a compreensão do conceito de interdisciplinaridade, afinal, os projetos 

ou problemas são todos desta natureza. 

 

 

4.3  Sessões de capacitação para os docentes 

 

De acordo com a experiência da Universidade do Minho de Portugal, o 

treinamento para a preparação dos tutores segue o modelo dos autores Powell & 

Weenk (2004) que conceitua a Aprendizagem Baseada em Projetos, onde a 

prática de workshops é a ferramenta para desempenhar esta função. 

A ideia principal é que os tutores sejam treinados como acontecerá com os 

alunos na prática do novo modelo de aprendizagem.  
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“Num programa de treinamento de cinco sessões, os participantes 

vivenciam o trabalho de equipe de modo que haja semelhanças com o 

trabalho de equipe dos alunos. A natureza do projeto é semelhante à dos 

alunos no sentido de que existe um problema com solução aberta” (van 

HATTUM- JANSSEN, 2011, p. 260). 

 

 

4.3.1  Etapas da capacitação 

 

1ª Sessão: os participantes recebem um projeto e devem compartilhar as 

ideias para uma possível resolução prévia. 

2ª Sessão: o trabalho em equipe é o eixo principal desta parte do 

treinamento, os aspectos formais e informais são discutidos nesta fase do projeto. 

Os aspectos formais são condizentes a realização de reuniões que devem ter 

duração prevista de uma hora. Os aspectos informais se referem ao papel do tutor 

no trabalho com os discentes e a comunicação que se estabelece entre eles.  

3ª Sessão: nesta etapa se discute as diferenças entre o papel do tutor e do 

professor. O papel do tutor: 

“tem um papel óbvio na monitorização do progresso dos grupos e, 

devido à relação confidencial que o grupo tem com o tutor, a avaliação 

não é parte do papel do tutor” (van HATTUM-JANSENN, 2011). 

 

4ª Sessão: A avaliação é o ponto principal desta sessão, alguns critérios 

são analisados tais como: o equilíbrio entre o projeto e as disciplinas, as 

competências técnicas e transversais. A ênfase das competências técnicas tem 

peso considerável na avaliação dos alunos, já as competências transversais 

como: trabalho em equipe, liderança e comunicação se desenvolvem 

especialmente no trabalho em grupo. A avaliação destes pontos é restrita aos 

membros do grupo, pois os tutores não conseguem observar a evolução dos 

membros da equipe de perto.  
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“A avaliação dos pares e dos alunos por si mesmos é uma fonte valiosa 

de feedback sobre o desempenho relacionado a essas competências. Os 

resultados das avaliações pelos pares servem como fator de correção 

para a nota final da equipe, para que cada membro receba uma nota 

individual, baseada no resultado final do projeto e no seu desempenho 

dentro da equipe” (van HATTUM-JANSSEN, 2011, p. 264). 

 

Nesta 4ª sessão é definido o modelo de avaliação do projeto que deve 

conter: miniprojeto ao final da primeira semana, um relatório intermediário, um 

relatório final preliminar, um final e sua apresentação e o protótipo. 

Na 5ª e última sessão a proposta é a apresentação elaborada pelos 

participantes sobre o projeto, na qual eles apontam as considerações mais 

importantes do projeto e discutem os resultados com outros grupos. A proposta é 

baseada na interdisciplinaridade como foco central. Na maioria das vezes, o 

projeto será executado no semestre seguinte pelos alunos. 

Os participantes entendem desta maneira que as disciplinas se integram e 

que o trabalho em conjunto é positivo para um bom desempenho dos agentes 

deste processo. 
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CAPÍTULO 5 

 

 

METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 

5.1  Metodologia de Pesquisa 

 

A importância da construção do conhecimento e divulgação dos resultados 

das pesquisas acadêmicas é fundamental para a melhoria da sociedade. Toda 

pesquisa ou estudo concluído sobre um determinado tema dever constituir num 

benefício para o coletivo, além de aperfeiçoar, progredir e contribuir para o 

desenvolvimento sustentável do planeta. 

Alguns pesquisadores conceituam pesquisa da seguinte forma: 

1. Conjunto de procedimentos sistemáticos, baseado no raciocínio lógico, 

que tem por objetivo encontrar soluções para problemas propostos, 

mediante a utilização de métodos científicos (ANDRADE, 2003, p. 121); 

2. Procedimento racional e sistemático que tem como objetivo 

proporcionar respostas aos problemas propostos (GIL, 1987, p. 19); 

3. Atividade voltada para a solução de problemas através do emprego de 

processos científicos (CERVO e BERVIAN, 1983, p. 50). 
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A escolha do tema desenvolvido neste trabalho se estabeleceu a partir de 

uma reflexão sobre como os professores devem atuar, ou o que se espera deles 

dentro de uma sala de aula, diante de um mundo que se encontra em constante 

transformação educacional, política, econômica e social. O objetivo desta 

proposta é analisar como ocorreu o processo de capacitação docente dos 

professores do Curso de Engenharia Biomédica da PUC-SP para a 

implementação da metodologia ativa ABP no curso. 

Esta é uma pesquisa de abordagem qualitativa e este tipo  

“[...] se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que 

não pode ser quantificado [...], trabalha com um universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e 

dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 

variáveis” (MINAYO, 1994, p. 31). 

 

O presente estudo foi constituído pelas técnicas de coleta de dados, 

revisão bibliográfica, análise documental e pesquisa de campo (questionário). 

Na revisão bibliográfica buscou-se a apropriação e aprofundamento do 

tema, de maneira que a revisão do material já publicado permitisse conhecer 

melhor o assunto abordado no trabalho científico. A revisão bibliográfica é sempre 

o ponto de partida para um planejamento metodológico, assumindo a função de 

exploração do tema que permeia qualquer estudo, utilizando-se diferentes fontes 

como: artigos, livros, dissertações e teses. É importante fazer uma análise e a 

leitura de todos os tipos de fontes bibliográficas disponíveis, para compreender as 

nuances sobre um determinado tema publicado, por estudiosos e pesquisadores. 

Esta etapa inicial do processo metodológico permite a sustentação do trabalho na 

sua fundamentação teórica, onde os autores das referências escolhidas devem 

representar um papel relevante dentro da área de estudo e ter um 

reconhecimento pela comunidade acadêmica. 
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5.2  Análise Documental 

 

A análise documental constitui um dos métodos de recolha de dados mais 

adequados para apresentação das informações já existentes sobre uma 

determinada organização, grupo ou comunidade, fornecendo indicações 

relevantes sobre os traços que as têm caracterizado tanto no passado como no 

presente (LÜDKE & ANDRÉ, 1986). 

Deve agregar as informações obtidas por outras técnicas de recolha de 

dados, evitando o subjetivismo que pode resultar de uma análise parcelar de 

informações que pecam pela parcialidade (LÜDKE & ANDRÉ, 1986). Deste modo, 

a análise documental permite cruzar as informações derivadas, com outras 

obtidas por meio de outros métodos de coleta de dados, aumentando a 

objetividade da interpretação e a validade dos métodos. 

Neste sentido, a análise documental nesta investigação esteve totalmente 

vinculada ao Projeto Pedagógico do Curso de graduação em Engenharia 

Biomédica da PUC-SP.  

 

 

5.3  Pesquisa de Campo 

 

A metodologia utilizada neste estudo está fundamentada na abordagem 

qualitativa que  

“[...] implica uma partilha densa com pessoas, fatos e locais que 

constituem objetos de pesquisa, para extrair desse convívio os 

significados visíveis e latentes que somente são perceptíveis a uma 

atenção sensível” (CHIZZOTTI, 2006, p. 28). 
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A pesquisa de campo foi realizada com o objetivo de compreender como o 

docente foi capacitado e treinado para utilizar a metodologia ativa da ABP e quais 

as implicações que se podem observar dentro desta concepção metodológica. 

Os dados foram coletados com a aplicação de um questionário, e teve um 

caráter exploratório para mostrar como o professor foi inserido nesta metodologia 

ativa. Mapeando a ação docente. 

Apesar do inquérito via questionário, apresentar algumas desvantagens, 

conforme pontua Lakatos e Marconi (2009), devido à incerteza do retorno, ao 

prazo para a sua devolução ou mesmo sobre o número de perguntas e respostas, 

quando bem estruturados e seguindo em anexo uma carta do pesquisador onde 

os objetivos são claros e de bom entendimento e mostram a relevância da 

pesquisa, mesmo não garantindo totalmente seu retorno. 

Levando-se em conta esta preocupação, foi elaborado um questionário de 

maneira objetiva e coerente sobre o tema a ser pesquisado. 

O período de realização do inquérito via questionário, ocorreu durante o 

mês de março de 2011, na Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia da PUC-

SP, com os professores do curso de Engenharia Biomédica.   

Os questionários foram acompanhados de uma carta de apresentação para 

o (a) Diretor (a) da Faculdade, pela qual a aluna mestranda se identifica, expõe o 

título e os objetivos da pesquisa, o caráter opcional do preenchimento e/ou 

devolutiva do questionário e o compromisso ético diante da preservação e sigilo 

dos dados recebidos, conforme anexo.  

O questionário aplicado continha questões abertas e fechadas, com 

variáveis do tipo: 
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Sexo, Idade, Tempo de atuação docente no ensino superior, Tempo 

de atuação na metodologia ABP, Grau de conhecimento da 

metodologia ativa ABP, Vantagens e Desvantagens da metodologia. 

 

 

5.4  Análise dos dados Coletados 

 

A análise e tabulação dos dados foram estabelecidas de acordo com as 

respostas dos questionários e a ferramenta utilizada para expressar este material 

foi apresentada por meio de gráficos. 

A divulgação dos resultados foi encaminhada, via relatório, ao Comitê de 

Ética e Pesquisa da PUC-SP, sendo aprovada pelo mesmo.  

Após a conclusão deste trabalho, a pesquisadora irá informar a Direção da 

Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia sobre o término do estudo e colocar à 

disposição os resultados dos sujeitos da pesquisa. 

 

O modelo de questionário utilizado na pesquisa de campo como fonte de 

coleta dos dados esta apresentado nos anexos. 
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5.5  Resultados da pesquisa 

 

Quadro 8. Respostas dos questionários aplicados aos docentes 

 
Fonte: Barbara C. O. de Campos (2012). 
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Fonte: Barbara C. O. de Campos (2012). 
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5.6  Análise dos dados 
 

Com o objetivo de se fazer uma análise dos dados coletados, sintetizou-se 

as informações em representações gráficas e em dois quadros, que são 

apresentados na sequência. 

É importante destacar que a pesquisa de campo foi realizada com o diretor 

da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia e 8 professores, sendo um deles o 

coordenador do curso de Engenharia Biomédica de um total de 10, ou seja, uma 

amostra de 80% dos docentes participaram deste estudo realizado na PUC-SP, 

Campus Marquês de Paranaguá no primeiro semestre do ano de 2011. 

 

Figura 2. Tempo de experiência no Ensino Superior 

 
 

Um fato relevante nos dados indicados pela figura 2 é que 3 dos 

professores entrevistados possuem mais de 30 anos de experiência no ensino 

superior e 2 deles menos de 5 anos. Nas demais categorias temos 1 professor ou 

nenhum deles. 

É importante destacar que a maioria dos entrevistados domina sua prática 

pedagógica devido ao tempo de experiência no ensino superior, comparado com 
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os professores que lecionam há menos tempo e que podem ser considerados 

como iniciantes na carreira docente. 

 

Figura 3. Tempo de experiência na ABP  

 

 

De acordo com a figura 3 o tempo de experiência na utilização da 

metodologia ABP é de no máximo 5 anos. 

Embora, dentre os entrevistados, tenha-se 3 professores com mais de 30 

anos de experiência no Ensino Superior, em relação à metodologia ABP temos 

todos os professores com menos de 5 anos de experiência. Isso evidencia que a 

prática desta metodologia entre os professores entrevistados é recente, dentro do 

contexto educacional brasileiro que se fundamenta no modelo de ensino 

tradicional.  
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Figura 4. Subsídio da metodologia ABP ao professor 

 

 

Os dados da figura 4, mostram que a maioria dos docentes entrevistados 

acredita na metodologia ativa ABP e que ela oferece subsídios para a prática 

docente. 

 

Figura 5. Conhecimento prévio da metodologia ABP 

 

 

Os resultados indicados na figura 5, mostram que a maioria dos 

professores não possuía conhecimento prévio sobre a metodologia ABP, seguido 

daqueles que possuíam um breve conhecimento a respeito do tema. 
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Figura 6. Capacitação para utilização da metodologia ABP 

 

 

A figura 6 mostra que a maioria dos professores foram capacitados por 

meio de workshops oferecidos pela instituição, destacando-se aquele oferecido 

pelos professores da Escola de Engenharia e do Centro de Educação da 

Universidade do Minho, de Portugal. 

Neste caso, tem-se um total de 9 respostas, porque um dos sujeitos obteve 

dois tipos de capacitação prévias. 

 

Figura 7. Justificativas de escolha da metodologia ABP 
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Os dados apresentados pela figura 7 mostram que os professores 

acreditam que a escolha da metodologia ABP pela PUC-SP se deve ao fato de 

ser uma metodologia inovadora, que contempla a integração da teoria com a 

prática profissional e a interdisciplinaridade. 

 

Quadro 9. Facilidades e/ou dificuldades na implantação da ABP na Engenharia 

Biomédica. 

Facilidades Dificuldades 

Prof. 1: Nada declarado. Capacitação docente, conscientização do 

estudante. 

Prof. 2: Envolvimento dos estudantes, 

flexibilidade, multidisciplinaridade e 

envolvimento com tecnologia. 

Adaptação dos alunos e professores ao 

método, processos de avaliação, 

planejamento dos conteúdos de forma 

adequada, necessidade de laboratórios. 

Prof. 3: Vontade dos professores de 

mudarem suas práticas, apoio dos 

gestores, capacitação oferecida, 

poucos alunos por turma. 

Rompimento com o modelo tradicional, não 

implementação dos instrumentos do PPC do 

curso, falta de clareza da estrutura curricular 

do curso, falta de um coordenador com 

conhecimentos da área de Engenharia 

Biomédica. 

 

Prof. 4: Relação professor/aluno. 

Rompimento com o modelo tradicional de 

ensino, planejamento dos conteúdos de 

forma adequada. 

Prof. 5: Motivação, trabalho em 

equipe, poder de síntese. 
Planejamento e preparação dos problemas. 

 

Prof. 6: Nada declarado 

Processos de avaliação, adaptação dos 

professores, alunos não habilitados ao 

método. 

Prof. 7: Relação professor/aluno. Mais trabalho para o corpo docente. 

 

Prof. 8: Nada declarado 

Processos de avaliação, postura do docente 

e desenvolvimento de uma relação 

professor/aluno, diferenciada. 

Fonte: Bárbara C. O. de Campos, em 2012. 

 

Os resultados indicados no quadro 9 mostram que os sujeitos da entrevista 

apontam mais dificuldades do que facilidades no exercício da metodologia ABP. 

Os pontos de melhoria destacados para aperfeiçoamento da implementação da 
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metodologia foram: o processo de avaliação, planejamento dos conteúdos de 

forma adequada, adaptação e capacitação docente. 

Um dos aspectos relevantes destacado diz respeito à capacitação/ 

formação dos docentes para a utilização da metodologia ativa ABP. Os sujeitos 

da pesquisa manifestaram essa preocupação e destacaram a necessidade de um 

trabalho contínuo com os docentes envolvidos neste processo 

Os dados coletados mostram ainda que os professores não se sentem 

totalmente adaptados a este tipo de metodologia e a predominância do modelo de 

ensino tradicional ainda impera nas ações pedagógicas. 

 

Quadro 10. Vantagens e/ou desvantagens na implantação da ABP na Engenharia 

Biomédica. 

Vantagens Desvantagens 

Prof.1: Disciplinas profissionalizantes. Disciplinas do ciclo básico (Matemática, 
Física e Química). 

 

Prof. 2: Futuro engenheiro melhor 
preparado. 

As mesmas citadas na questão acima, 

(adaptação à metodologia, processos de 
avaliação, planejamento dos conteúdos de 
forma adequada, necessidade de 

laboratórios). 

Prof. 3: Trabalho em equipe. Reuniões sem objetivo. 

Prof. 4: Trabalho em equipe. Disciplinas do ciclo básico (Matemática, 
Física e Química). 

Prof. 5: As mesmas citadas acima 
(Motivação, trabalho em equipe, poder 
de síntese). 

 
Planejamento e preparação dos problemas. 

Prof. 6: Nada declarado. 
Disciplinas do ciclo básico (Matemática, 
Física e Química). 

Prof. 7: As mesmas citadas acima 
(Relação professor/aluno). 

Mais trabalho para o corpo docente 

Prof. 8: Inovação metodológica, 

melhoria na relação professor/aluno. 

Maior dedicação dos docentes, treinamento 

e adaptação dos mesmos. 

Fonte: Bárbara C. O. de Campos, em 2012. 

 



 

 

100 

No quadro 10 é possível concluir através da maioria das respostas dos 

entrevistados que as vantagens mais citadas da metodologia ABP são: o trabalho 

em equipe e a melhoria da relação professor/aluno. Outras respostas indicam que 

existe uma melhor preparação do futuro engenheiro e a integração das disciplinas 

profissionalizantes. 

Para os entrevistados as desvantagens mais apontadas são: déficit das 

disciplinas do ciclo básico (Matemática, Física e Química), adaptação à 

metodologia (avaliação e planejamento dos conteúdos) e maior dedicação por 

parte dos docentes. 

 

 

5.7  Discussão dos Resultados 
 

Baseando-se nos dados apurados, a pesquisa mostrou que a maioria dos 

professores leciona no ensino superior há mais de 30 anos, seguido daqueles que 

possuem pouca experiência no ensino superior (até 5 anos). Pode-se notar a 

diversidade em relação a este quesito, os professores se encontram em dois 

momentos distintos da carreira profissional. De um lado, os docentes mais 

experientes que sempre trabalharam com a metodologia tradicional de ensino e 

de outro lado os professores com menos experiências docentes e que 

praticamente iniciaram suas carreiras utilizando a metodologia Aprendizagem 

Baseada em Problemas (ABP). Para estes docentes é mais fácil desenvolver esta 

metodologia de ensino-aprendizagem já que iniciaram seus trabalhos dentro de 

um novo repertório docente. 

Pode-se constatar que os professores com maior tempo de profissão, são 

aqueles que mais apresentam dificuldades de adaptação à metodologia adotada 

no curso de Engenharia Biomédica, devido ao modelo de ensino que sempre 

desenvolveram durante suas experiências profissionais vividas em instituições de 

ensino onde trabalharam. 
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De acordo com os resultados da pesquisa, pode-se concluir que os 

docentes entrevistados acreditam que a metodologia ABP fornece subsídios para 

a prática docente, mesmo que a experiência destes seja ainda muito recente. 

Todos os entrevistados possuem o mesmo tempo de experiência na metodologia 

ABP, já que iniciaram as atividades do curso simultaneamente. 

Os professores foram capacitados pela PUC-SP, por meio de workshops 

oferecidos por especialistas na metodologia ABP. Deve-se destacar o incentivo 

concedido pela instituição ao estabelecer uma parceria com a Escola de 

Engenharia da Universidade do Minho, onde uma equipe de professores, do curso 

de Mestrado Integrado em Engenharia e Gestão Industrial, juntamente com 

pesquisadores em Educação, do Instituto de Educação daquela universidade, que 

possuem expertise na implementação da metodologia ABP e na capacitação de 

professores em cursos de Engenharia, foi estabelecida para subsidiar e capacitar 

os docentes do curso de Engenharia Biomédica. 

Os entrevistados acreditam que a PUC-SP optou pela metodologia porque 

ela contempla a integração (teoria/prática), além de ser uma proposta inovadora 

baseada na resolução de problemas com o objetivo de desenvolver nos alunos as 

habilidades e competências exigidas atualmente dos profissionais de engenharia. 

Os resultados apontam que é necessária a vontade de mudar a prática por 

meio da formação contínua, como um dos pontos adotados nesta técnica. 

Os pontos destacados pelos docentes para serem aperfeiçoados na 

implementação desta metodologia foram: o processo de avaliação, o 

planejamento dos conteúdos, a adaptação ao processo, à capacitação contínua e 

o comprometimento por parte do corpo docente com a nova proposta 

educacional. 

Este fato é relevante uma vez que a metodologia ativa exige do docente o 

aprimoramento constante, onde o processo de auto-avaliação da participação 
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docente na implementação da metodologia depende do feedback que é fornecido 

durante o processo de formação contínua. 

Embora neste momento os professores tenham mais clareza sobre as 

dificuldades encontradas, eles vislumbram a possibilidade de nos seus 

desempenhos incorporarem as avaliações positivas desta metodologia, 

reduzindo-se assim os riscos de ambiguidades na implantação da mesma. 

Uma das sugestões é um adequado planejamento das reuniões 

permanentes para a análise crítica por parte dos docentes. Neste sentido, o ponto 

principal a ser aperfeiçoado nesta metodologia é o processo de avaliação, ponto 

este de preocupação constante, exigindo do professor o seu comprometimento 

com a prática docente. 

Os professores não se sentem ainda totalmente adaptados à metodologia, 

mas é necessário que reflitam sobre o tempo de experiência que possuem, pois a 

implementação se deu nestes últimos três anos de curso, acarretando um tempo 

de ação diferenciada para cada docente. 

Diante deste fato, entende-se que é fundamental que a equipe gestora 

(direção/coordenação) mobilize permanentemente os professores mostrando que 

as mudanças no currículo e na forma de ensinar/aprender exige criticidade e 

reflexão sobre a prática, evitando-se assim uma tendência de aplicação do 

modelo de ensino tradicional nas ações pedagógicas dentro das salas de aula. 

Um dos pontos importantes destacados pelos entrevistados é que a 

metodologia ABP favorece: a relação tutor/aluno, o trabalho em equipe e a 

possibilidade de formar um futuro engenheiro com competências para a resolução 

de problemas reais e com uma visão integrada de todas as áreas. 

No entanto, deve-se ressaltar que alguns pontos merecem um tratamento 

mais cuidadoso para a melhoria do desempenho da metodologia, tais como: a 

falta de conhecimento dos alunos das disciplinas básicas (Matemática, Física, 
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Química), a manutenção ativa do desempenho docente nesta abordagem 

metodológica, uma vez que os professores têm uma jornada de trabalho com 

muitas turmas o que dificulta o estabelecimento de um processo de avaliação dos 

alunos adequado à metodologia ABP. 

A partir, dos resultados obtidos nas entrevistas com os professores pode-

se constatar que o treinamento e a capacitação docente dos profissionais 

envolvidos com a implementação da ABP devem ser constantes e vistas como um 

auxílio necessário para que se obtenha êxito no desenvolvimento desta proposta 

curricular inovadora. 

Quanto a coordenação responsável pelo curso (professor 7) é relevante 

para os resultados desta pesquisa, sendo que a experiência do coordenador 

como docente no ensino superior é de 33 anos e na utilização da metodologia 

ABP há menos de cinco anos, como os demais entrevistados.  

Segundo o coordenador a ABP subsidia o professor na sua prática, e a 

PUC-SP optou por esta metodologia pelo pioneirismo e inovação no processo 

ensino-aprendizagem nos cursos de engenharia no Brasil. 

A relevância da ABP apontada pelo coordenador é a melhoria da relação 

professor-aluno. Outro ponto destacado pelo coordenador, nos remete às 

dificuldades apresentadas na implementação da ABP, pois o segundo ele os 

docentes têm muito mais trabalho que na metodologia tradicional. 

Para uma análise mais completa sobre a implementação da metodologia 

ABP no curso de Engenharia Biomédica da PUC-SP decidi-se que o diretor, 

enquanto gestor da FCET deveria participar desta pesquisa para que se pudesse 

obter a visão da instituição sobre esta proposta, uma vez que este gestor atua no 

cargo desde o início da implantação do curso e foi um dos membros que 

desenvolveu o Projeto Pedagógico do Curso. 
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O diretor acredita que a metodologia cria um ambiente de interação 

aluno/professor muito intenso, envolvendo os alunos e professores para uma 

aprendizagem centrada no aluno, buscando a autonomia responsável e a 

participação facilitadora dos docentes neste processo. 

Outro ponto destacado foi à adequação ao processo de ensino-

aprendizagem nesta sociedade do conhecimento e da informação, onde se 

privilegia um modelo de profissional mais participativo e com autonomia para a 

tomada de decisões diante dos problemas encontrados no trabalho cotidiano do 

engenheiro. 

Segundo o diretor existe a necessidade de uma formação adequada dos 

futuros engenheiros para atender as necessidades do mercado de trabalho, 

envolvendo as competências transversais e habilidades para o exercício da 

profissão neste século XXI. 

De um lado destacam-se os pontos a serem observados na implementação 

da ABP: mudança da postura e métodos de ensino dos professores, baixo 

conhecimento dos alunos das ciências básicas, comunicação oral e escrita, 

desconhecimento dos alunos sobre a metodologia, elaboração dos problemas 

reais para serem resolvidos e o processo de avaliação. 

Por outro lado entre os pontos relevantes a serem destacados, observa-se: 

o desenvolvimento crítico dos alunos e professores, a motivação dos alunos, o 

ambiente favorável à aprendizagem e uma maior interação entre professor/aluno. 

No seu entendimento o contato com novas metodologias adequam o ensino das 

competências técnicas associadas às “disciplinas duras” de um curso de 

Engenharia, o que é uma grande vantagem no processo de aprendizagem. O 

diretor reconhece também que esta mudança de metodologia de ensino requer 

um período de transição e aprendizagem para todos os gestores, docentes e 

alunos. 
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CAPÍTULO 6 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

A proposta da metodologia ativa Aprendizagem Baseada em Problemas 

(ABP) é norteadora no âmbito da construção de uma educação voltada para a 

autonomia do aluno no processo ensino-aprendizagem. 

Atualmente, este modelo didático é pouco praticado nas instituições 

brasileiras de Educação em Engenharia, embora este procedimento tenha sido 

implantado em vários países, tais como: Portugal, Holanda, Espanha, Dinamarca, 

Austrália, África do Sul e América do Norte que adotam esta metodologia de 

ensino como proposta curricular há mais tempo. 

Sob esta ótica, há muito que se debater para que haja uma 

conscientização e mobilização dos profissionais da área de educação em 

engenharia no Brasil, com o propósito de reelaborar as práticas pedagógicas e 

repensar o ensino padronizado que atua no cenário educacional. 

Um país em desenvolvimento deve obrigatoriamente almejar que a 

educação seja um fator fundamental para o seu progresso científico e o 

desenvolvimento de novas tecnologias capazes para contribuir com as exigências 

sociais, econômicas e políticas da atualidade. 
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As mudanças da sociedade que marcam a contemporaneidade exigem dos 

sujeitos uma concepção de mundo, e que se entenda os assuntos pertinentes a 

tal, de maneira mais flexível e menos enraizada nos padrões tradicionais. O 

mundo muda e se transforma, assim como as relações interpessoais, culturais e 

sociais, afetando o modelo de como ensinar e aprender diante destes fatos.  

Ao se pensar na educação como fator decisivo na construção da vida do 

homem, as transformações também são subjacentes a este processo. 

Diante de tantos embates, considerar novas possibilidades de mudanças é 

acompanhar o contexto mundial que se instaura atualmente, onde tudo se 

movimenta constantemente, sejam ideias, conceitos, padrões ou até mesmo 

valores. 

Hoje a sociedade, tem algo determinante na sua essência que é o poder da 

informação/comunicação, ou seja, uma ferramenta que acompanha o homem nos 

mais diversos espaços. 

Sendo assim, o conhecimento está em todo o lugar, e o papel da escola 

evidentemente sofre influências determinantes no seu conceito fundamental que é 

ensinar. 

A metodologia ABP proporciona aos alunos justamente esta capacidade de 

interagir entre eles com o objetivo de resolver os problemas a eles propostos. 

O professor se torna um agente facilitador que orienta o aluno no sentido 

de desenvolver as suas habilidades e competências na aquisição do 

conhecimento, ou seja, existe uma mudança de função por parte do docente. 

A possibilidade de se repensar a prática por parte dos professores deve 

sustentar seu exercício profissional. 
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A formação de professores é um assunto importante no contexto da 

educação atual, pois através da atuação destes profissionais é que são 

elaborados os currículos, as propostas pedagógicas e as ações docentes. Mas, é 

necessário oferecer ao docente uma formação contínua durante a sua carreira, o 

que subsidia a prática e a reflexão sobre a mesma. 

A educação se faz num processo de construção de conhecimento e é isto 

que os docentes não podem ignorar na sua própria experiência profissional. 

De fato ainda há muito a se fazer quando o tema é formação de 

professores, mas seus agentes devem obter uma postura crítica sobre o que 

fazem e como fazem, para que se possa concretizar a teoria. 

O curso de Engenharia Biomédica da PUC-SP, ao propor a metodologia 

ABP no currículo se posiciona de maneira fidedigna ao modelo de ensino 

adotado.  

Os docentes do curso se mostram dispostos à utilização da ABP, mas 

como todo processo de mudança na prática profissional, se sentem inseguros 

diante desta nova experiência como tutores, já que se pode considerar como algo 

relativamente recente. Cabe aqui destacar que é preciso desenvolver nestes 

docentes a capacidade de autoanálise sobre a prática, uma vez que é 

fundamental a crítica sobre a sua própria formação. Para tanto, um dos aspectos 

a ser discutido neste contexto é a formação continuada, que deve ser o eixo 

norteador para que o docente esteja apto a acompanhar as transformações que a 

educação exige atualmente. 

A figura do professor é referência na construção de uma sociedade mais 

democrática e participativa, pois garante o desenvolvimento da consciência e 

cidadania. Por isto, a forma como o docente se empenha na sua função é 

relevante para os avanços da educação e de todos os fatores sociais envolvidos 

neste processo. 
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Reafirmamos que a proposta da metodologia Aprendizagem Baseada em 

Problemas no processo de formação docente do curso de Engenharia Biomédica 

da PUC-SP, a partir do trabalho em equipe e da melhoria da relação 

professor/aluno, valoriza o professor à medida que ele assume com propriedade o 

seu papel de facilitar a aprendizagem, alvo este tão almejado e comentado pela 

Educação Brasileira. 
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APÊNDICES 

 

 

Carta ao Diretor da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia 

Prezado Prof. Dr. Luiz Carlos de Campos 

 

Eu, Bárbara Cristina Oliveira de Campos, aluna do curso de Mestrado em Educação: 

Currículo na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, desenvolvi, para a minha 

dissertação, um projeto de pesquisa intitulado “A Aprendizagem Baseada em 

Problemas no processo de formação docente do curso de Engenharia Biomédica 

da PUC-SP”. A referida pesquisa tem por objetivo investigar e analisar como se processa 

a formação e capacitação dos docentes que estão trabalhando com a metodologia ABP. 

 

Minha pesquisa está na fase de investigação de campo e está fundamentada na 

aplicação de um questionário com questões abertas para os professores, sendo 

garantido o sigilo do nome e de todos os dados obtidos, uma vez que o objetivo é coletar 

dados da prática que está sendo desenvolvida pelos professores, através das suas 

opiniões. 

 

Nesse sentido, vimos por meio desta, solicitar a sua a colaboração no sentido de permitir 

a aplicação do questionário em anexo aos professores do curso de Engenharia 

Biomédica da Pontifícia Universidade Católica - SP.  

 

Peço a gentileza de devolvê-lo (s), no mesmo envelope, até _______/03/11.  

 

Contando com a anuência de Vossa Senhoria reitero as minhas manifestações de estima 

e consideração, 

 

Atenciosamente, Bárbara Cristina Oliveira de Campos. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

Eu, _________________________________________ nº do RG ____________, declaro 

que fui devidamente informada (o) sobre a pesquisa intitulada: A APRENDIZAGEM 

BASEADA EM PROBLEMAS NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES da 

PUC-SP realizada por Bárbara Cristina Oliveira de Campos nº de RG. 26.560.815-6, 

mestranda, regularmente matriculada no Programa de Estudos Pós-Graduação 

Educação: Currículo da Pontifícia Universidade Católica De São Paulo. 

 

Declaro, também ter aceitado participar deste trabalho respondendo questões formuladas 

pela pesquisadora, ficando o material em poder da pesquisadora, tendo em vista a 

realização do referido estudo. 

 

Tenho a ciência que a minha participação é livre e espontânea, podendo interrompê-la a 

qualquer momento que desejar e que as informações obtidas não serão identificadas 

nominalmente, destinando-se, exclusivamente, à realização deste estudo. 

 

Não haverá despesas pessoais para eu participante em qualquer fase do estudo. 

 

___________________________    DATA: ____/_____/______ 

Assinatura do entrevistado (a) 

 

___________________________    DATA: ____/_____/______ 

Testemunha 

 

___________________________    DATA: ____/_____/______ 

Testemunha 

 

Contato com a pesquisadora: Bárbara Cristina Oliveira de Campos. 

Rua: Padre Feliciano Domingues, 430 – São Paulo- SP. 

Tel.: (11) 3975-6641 / (11) 7442-3665. 
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ANEXOS 

 

 

QUESTIONÁRIO: PESQUISA DE CAMPO 

 

Caro (a) Professor (a) do curso de “Engenharia Biomédica”: 

 

Sou mestranda do curso de Educação: Currículo, na PUC-SP, e estou realizando uma 

pesquisa intitulada “A Aprendizagem Baseada em Problemas no processo de formação 

docente do curso de Engenharia Biomédica da PUC-SP”. Tendo a certeza de não 

conseguir realiza-la sem a sua participação, gostaria de convidá-lo a responder o 

questionário abaixo, sendo as informações solicitadas fidedignas. 

Desde já agradeço a sua contribuição. 

 

Obrigado, 

Bárbara Cristina Oliveira de Campos 

bcoc1980@gmail.com 

 

1) Identificação: 

1.a) Sexo: (        ) Masculino      (        ) Feminino. 

1.b) Tempo de experiência no Ensino Superior: ______anos. 

1.c) Tempo de experiência de trabalho com a metodologia ABP: _______anos.    

2) Entre as metodologias ativas de ensino - aprendizagens existentes, você entende que 

a metodologia ABP subsidia o professor na sua ação docente? Justifique sua 

resposta. 

3) Você já possuía algum tipo de conhecimento prévio sobre ABP antes da sua atuação 

como docente no curso de Engenharia Biomédica?  
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4) De que maneira você foi inserido no processo de capacitação e treinamento docente 

para a utilização da metodologia ABP? 

5) Quais foram os motivos que levaram a sua unidade a optar pela utilização da 

metodologia ABP no curso de Engenharia Biomédica? 

6) Enumere as facilidades e ou dificuldades na implantação da metodologia da ABP. 

7) Quais as vantagens e desvantagens da implementação da metodologia ABP no curso 

de Engenharia Biomédica? 
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RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO: PROFESSOR 1 

 

 

1) Identificação: 

1.a) (  X  ) Masculino      (      ) Feminino. 

1.b) Tempo de experiência no Ensino Superior: 3 anos. 

1.c) Tempo de experiência de trabalho com a metodologia ABP: 1 ano. 
 

2) Entre as metodologias ativas de ensino - aprendizagens existentes, você entende que 

a metodologia ABP subsidia o professor na sua ação docente? Justifique sua 

resposta. 

Sim. Na ABP os alunos devem se envolver de forma efetiva no ensino, pois os temas 

dos problemas são disponibilizados, mas a resolução cabe ao aluno. 

Por isto, o conhecimento inicial é buscado pelo aluno, não oferecido pelo professor. 
 

3) Você já possuía algum tipo de conhecimento prévio sobre ABP antes da sua atuação 

como docente no curso de Engenharia Biomédica?  

Não. 
 

4) De que maneira você foi inserido no processo de capacitação e treinamento docente 

para a utilização da metodologia ABP? 

Inicialmente, acompanhando os outros docentes já treinados. Posteriormente, 

participei do curso promovido pela PUC-SP e a Universidade do Minho (Portugal). 
 

5) Quais foram os motivos que levaram a sua unidade a optar pela utilização da 

metodologia ABP no curso de Engenharia Biomédica? 

Originalidade do método em Engenharia e opção de uma metodologia diferente de 

ensino. 
 

6) Enumere as facilidades e ou dificuldades na implantação da metodologia do ABP. 

Dificuldades – capacitação docente e conscientização do estudante. 
 

7) Quais as vantagens e desvantagens da implementação da metodologia ABP no curso 

de Engenharia Biomédica? 

Desvantagens – disciplinas do ciclo básico (Matemática, Física e Química). 

Vantagens – disciplinas profissionalizantes.  
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RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO: PROFESSOR 2 

 

 

1) Identificação: 

1.a) Sexo: (  X  ) Masculino      (      ) Feminino. 

1.b) Tempo de experiência no Ensino Superior: 9 anos. 

1.c) Tempo de experiência de trabalho com a metodologia ABP: 2 anos. 

 

2) Entre as metodologias ativas de ensino - aprendizagens existentes, você entende que 

a metodologia ABP subsidia o professor na sua ação docente? Justifique sua 

resposta. Nada declarado. 

 

3) Você já possuía algum tipo de conhecimento prévio sobre ABP antes da sua atuação 

como docente no curso de Engenharia Biomédica?  

Sim. 

 

4) De que maneira você foi inserido no processo de capacitação e treinamento docente 

para a utilização da metodologia ABP? 

Apenas um treinamento de 08 horas. A capacitação e atualização precisam ser 

contínua, o que não acontece na PUC-SP. 

 

5) Quais foram os motivos que levaram a sua unidade a optar pela utilização da 

metodologia ABP no curso de Engenharia Biomédica? 

Pela inovação no processo ensino-aprendizagem e por sua adequação aos 

conteúdos do curso. 

 

6) Enumere as facilidades e ou dificuldades na implantação da metodologia ABP. 

Facilidades – envolvimento dos estudantes, flexibilidade, multidisciplinaridade, 

envolvimento precoce com a tecnologia, motivação. 

Dificuldades – adaptação dos alunos e tutores ao método, processos de avaliação, 

necessidade de parcerias com o mercado, planejamento estratégico do curso para 

compor os conteúdos de forma adequada, necessidade de laboratórios estruturados e 

operacionais. 
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7) Quais as vantagens e desvantagens da implementação da metodologia ABP no curso 

de Engenharia Biomédica? 

Vantagens – o futuro engenheiro deve chegar mais preparado ao mercado, facilidade 

com o envolvimento com problemas do cotidiano do Engenheiro Biomédico. 

Desvantagens – se as dificuldades da questão anterior não forem vencidas, corre-se 

o risco de se oferecer um curso fraco para os estudantes. 
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RESPOSTA DO QUESTIONÁRIO: PROFESSOR 3 

 

 

1) Identificação: 

1.a) Sexo: (      ) Masculino      (  X  ) Feminino. 

1.b) Tempo de experiência no Ensino Superior: 20 anos. 

1.c) Tempo de experiência de trabalho com a metodologia ABP: 2 anos. 

 

2) Entre as metodologias ativas de ensino - aprendizagens existentes, você entende que 

a metodologia ABP subsidia o professor na sua ação docente? Justifique sua 

resposta. 

Na verdade entendo que a metodologia ABP pouco subsidia o trabalho do professor, 

necessitando que ele busque elementos e estratégias para obter informações sobre 

as aprendizagens dos alunos. 

 

3) Você já possuía algum tipo de conhecimento prévio sobre ABP antes da sua atuação 

como docente no curso de Engenharia Biomédica?  

Tinha conhecimento sobre aprendizagem significativa e sobre técnicas e estratégias 

facilitadoras de aprendizagem, como mapas conceituais. 

 

4) De que maneira você foi inserido no processo de capacitação e treinamento docente 

para a utilização da metodologia ABP? 

Participei desde o início das atividades de planejamento das capacitações e 

treinamentos oferecidos. 

 

5) Quais foram os motivos que levaram a sua unidade a optar pela utilização da 

metodologia ABP no curso de Engenharia Biomédica? 

A necessidade de integrar diferentes áreas de conhecimento e a iniciativa do corpo 

docente de realizar um trabalho diferente para a formação deste profissional. 

 

6) Enumere as facilidades e ou dificuldades na implantação da metodologia do ABP. 

Facilidades – vontade dos professores de mudar suas práticas, gestores envolvidos 

apoiando as iniciativas, capacitações e treinamentos oferecidos, disponibilidade de 

participar das reuniões dos professores e poucos alunos por turma. 
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Dificuldades – Professores de áreas diferentes com ideias diversas sobre 

aprendizagem e ensino, falta de um coordenador que tivesse conhecimentos da 

Engenharia Biomédica, não implementação dos instrumentos de avaliação propostos 

no PPC e falta de clareza da estrutura curricular do curso. 

 

7) Quais as vantagens e desvantagens da implementação da metodologia ABP no curso 

de Engenharia Biomédica? 

Vantagens – trabalho coletivo dos professores, necessidade de reuniões pedagógicas 

possibilitando o acompanhamento do curso. 

Desvantagens – reuniões sem objetividade, muitos responsáveis sem cobrança de 

suas funções. 
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RESPOSTA DO QUESTIONÁRIO: PROFESSOR 4 

 

 

1) Identificação: 

1.a) Sexo: (  X  ) Masculino      (      ) Feminino. 

1.b) Tempo de experiência no Ensino Superior: 10 anos. 

1.c) Tempo de experiência de trabalho com a metodologia ABP: 1 ano. 

 

2) Entre as metodologias ativas de ensino - aprendizagens existentes, você entende que 

a metodologia ABP subsidia o professor na sua ação docente? Justifique sua 

resposta. 

Sim. A metodologia transfere ao aluno a responsabilidade do aprendizado e deixa 

claro ao aluno o seu papel dentro do processo. 

 

3) Você já possuía algum tipo de conhecimento prévio sobre ABP antes da sua atuação 

como docente no curso de Engenharia Biomédica? 

Não.  

 

4) De que maneira você foi inserido no processo de capacitação e treinamento docente 

para a utilização da metodologia ABP? 

Através do treinamento em ABP, leitura de textos correlatos, treinamento prático 

como tutor. 

 

5) Quais foram os motivos que levaram a sua unidade a optar pela utilização da 

metodologia do ABP no curso de Engenharia Biomédica? 

Permitir aos alunos o contato com problemas reais desde os primeiros anos do curso. 

 

6) Enumere as facilidades e ou dificuldades na implantação da metodologia do ABP. 

Dificuldades- vencer a mentalidade do ensino tradicional e estruturar os conteúdos 

dentro da programação.  

Facilidades- proximidade da relação aluno-professor. 
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7) Quais as vantagens e desvantagens da implementação da metodologia ABP no curso 

de Engenharia Biomédica? 

Desvantagens – abordar os conteúdos básicos das ciências (Matemática, Física e 

Química), natureza multidisciplinar. 

Vantagens – trabalho em equipe e estimular o espírito autodidata.  
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RESPOSTA DO QUESTIONÁRIO: PROFESSOR 5 

 

 

1) Identificação: 

1.a) Sexo: (  X  ) Masculino      (      ) Feminino. 

1.b) Tempo de experiência no Ensino Superior:  2 anos. 

1.c) Tempo de experiência de trabalho com a metodologia ABP: 2 anos. 

 

2) Entre as metodologias ativas de ensino - aprendizagens existentes, você entende que 

a metodologia ABP subsidia o professor na sua ação docente? Justifique sua 

resposta. 

Sim, mas é um processo que exige dedicação. 

 

3) Você já possuía algum tipo de conhecimento prévio sobre ABP antes da sua atuação 

como docente no curso de Engenharia Biomédica? 

Sim, fiz um curso PAE-USP com aulas sobre esta metodologia.  

 

4) De que maneira você foi inserido no processo de capacitação e treinamento docente 

para a utilização da metodologia ABP? 

Além da formação PAE-USP tivemos um minicurso com a professora da faculdade de 

Medicina. 

 

5) Quais foram os motivos que levaram a sua unidade a optar pela utilização da 

metodologia ABP no curso de Engenharia Biomédica? 

Otimização do método de ensino-aprendizagem, maior realidade com o dia-a-dia, 

permitir a imersão em assuntos variados de Engenharia Biomédica e motivar os 

alunos na área de exatas. 

 

6) Enumere as facilidades e ou dificuldades na implantação da metodologia do ABP. 

Facilidades – motivação, trabalho em equipe e poder de síntese. 

Dificuldades – planejamento e preparação de problemas objetivos. 

 

7) Quais as vantagens e desvantagens da implementação da metodologia ABP no curso 

de Engenharia Biomédica? 

As mesmas citadas acima. 
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RESPOSTA DO QUESTIONÁRIO: PROFESSOR 6 

 

 

1) Identificação: 

1.a) Sexo: (  X  ) Masculino      (      ) Feminino. 

1.b) Tempo de experiência no Ensino Superior:  33 anos. 

1.c) Tempo de experiência de trabalho com a metodologia ABP: 4 anos. 

 

2) Entre as metodologias ativas de ensino - aprendizagens existentes, você entende que 

a metodologia ABP subsidia o professor na sua ação docente? Justifique sua 

resposta. 

Sim. O professor tem muito mais trabalho em sua atividade, para elaboração de 

problemas e diferentes métodos de avaliação. 

 

3) Você já possuía algum tipo de conhecimento prévio sobre ABP antes da sua atuação 

como docente no curso de Engenharia Biomédica?  

Não. 

 

4) De que maneira você foi inserido no processo de capacitação e treinamento docente 

para a utilização da metodologia ABP? 

Através de curso de capacitação. 

 

5) Quais foram os motivos que levaram a sua unidade a optar pela utilização da 

metodologia ABP no curso de Engenharia Biomédica? 

Metodologia ativa. 

 

6) Enumere as facilidades e ou dificuldades na implantação da metodologia da ABP. 

Professores necessitam adaptar-se, alunos não estão habilitados ao método, a 

questão da avaliação no método é mais complicada.  

 

7) Quais as vantagens e desvantagens da implementação da metodologia ABP no curso 

de Engenharia Biomédica? 

Só vejo vantagens. Há necessidade de ajustes num curso técnico em que há 

Matemática, Física e outros. 
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RESPOSTA DO QUESTIONÁRIO: PROFESSOR 7 (COORDENADOR) 

 

 

1) Identificação: 

1.a) Sexo: (  X  ) Masculino      (      ) Feminino. 

1.b) Tempo de experiência no Ensino Superior:  33 anos. 

1.c) Tempo de experiência de trabalho com a metodologia ABP: 5 anos. 

 

2) Entre as metodologias ativas de ensino - aprendizagens existentes, você entende que 

a metodologia ABP subsidia o professor na sua ação docente? Justifique sua 

resposta. 

Sim. Possibilita que os alunos participem ativamente do seu aprendizado, ao buscar a 

resolução dos problemas apresentados. 

 

3) Você já possuía algum tipo de conhecimento prévio sobre ABP antes da sua atuação 

como docente no curso de Engenharia Biomédica?  

Sim. Através do curso de Medicina da PUC-SP. 

 

4) De que maneira você foi inserido no processo de capacitação e treinamento docente 

para a utilização da metodologia ABP? 

Conhecendo o processo adotado no curso de Medicina da PUC-SP, importamos este 

método na criação do curso de Engenharia Biomédica e fizemos treinamento com o 

professor Polimeno. 

 

5) Quais foram os motivos que levaram a sua unidade a optar pela utilização da 

metodologia ABP no curso de Engenharia Biomédica? 

O curso de Engenharia Biomédica é um curso pioneiro na sua área de atuação. 

É o único curso que procura abranger todas as áreas de atuação do Engenheiro 

Biomédico, existente no país. Não conseguiríamos cumprir os nossos objetivos com a 

metodologia tradicional. 

 

6) Enumere as facilidades e ou dificuldades na implantação da metodologia do ABP. 

Há um trabalho muito maior para o coordenador e para o corpo docente, facilita o 

contato com os alunos, pois eles são agentes participantes e ativam o seu processo 

de aprendizado. 
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7) Quais as vantagens e desvantagens da implementação da metodologia ABP no curso 

de Engenharia Biomédica? 

Os mesmos. 
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RESPOSTA DO QUESTIONÁRIO: PROFESSOR 8 

 

 

1) Identificação: 

1.a) Sexo: (  X  ) Masculino      (      ) Feminino. 

1.b) Tempo de experiência no Ensino Superior:  31 anos. 

1.c) Tempo de experiência de trabalho com a metodologia ABP: 3 anos. 

 

2) Entre as metodologias ativas de ensino - aprendizagens existentes, você entende que 

a metodologia ABP subsidia o professor na sua ação docente? Justifique sua 

resposta. 

Sim, embora diferente das metodologias tradicionais, ela define com precisão a 

prática docente. 

 

3) Você já possuía algum tipo de conhecimento prévio sobre ABP antes da sua atuação 

como docente no curso de Engenharia Biomédica? 

Só conhecimento muito superficial dessa metodologia.  

 

4) De que maneira você foi inserido no processo de capacitação e treinamento docente 

para a utilização da metodologia ABP? 

Workshop, reuniões de planejamento e trabalho. 

 

5) Quais foram os motivos que levaram a sua unidade a optar pela utilização da 

metodologia ABP no curso de Engenharia Biomédica? 

Preparar melhor o aluno para a vida profissional pela integração entre teoria e prática, 

e também pelo trabalho em equipe.  

- O aluno é naturalmente levado a construir, com consciência o seu conhecimento 

acerca de um assunto, reconhecendo os seus limites e suas possibilidades 

cognitivas. 

 

6) Enumere as facilidades e ou dificuldades na implantação da metodologia da ABP. 

Dificuldades – nova forma de avaliação da aprendizagem, postura do docente, 

integração aluno-professor diferenciada, oposição à cultura de nota para alunos e 

professores, maior integração entre os docentes e suas atividades, desafio constante 

por parte dos docentes e coordenação do curso. 
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Facilidades – quase nenhuma destaco apenas para a novidade e o espírito de 

aventura, de uma promessa de melhores resultados. 

 

7) Quais as vantagens e desvantagens da implementação da metodologia ABP no curso 

de Engenharia Biomédica? 

Vantagens – inovação metodológica no ensino de Engenharia, atividades integradas 

dos docentes, melhoria na integração aluno-docente, novas concepções sobre o 

processo de avaliação, ampliação das habilidades pedagógicas dos docentes, alunos 

mais comprometidos com a própria formação. 

Desvantagens (de caráter relativo e dadas as contingências) – organização 

acadêmica diferenciada e não conforme com o sistema de administração e 

organização de dados acadêmicos em operação na instituição, exige maior tempo de 

dedicação do docente em relação aos outros cursos e exige treinamento e adaptação 

dos novos docentes.  
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RESPOSTA DO QUESTIONÁRIO: DIRETOR DA FCET 

 

 

1) Identificação: 

1.a) Sexo:  (  X  ) Masculino      (      ) Feminino. 

1.b) Tempo de experiência no Ensino Superior:  42 anos. 

1.c) Tempo de experiência de trabalho com a metodologia ABP:  4 anos. 

 

2) Entre as metodologias ativas de ensino/aprendizagem existentes, você entende que a 

metodologia ABP subsidia o professor na sua ação docente? Justifique sua resposta. 

Sim. A metodologia cria um ambiente de interação aluno/docente muito forte, 

envolvendo os alunos e os professores para uma aprendizagem centrada no aluno, 

buscando a autonomia da aprendizagem responsável e a participação facilitadora dos 

professores no processo. 

 

3) Você já possuía algum tipo de conhecimento prévio sobre a metodologia ABP antes 

da sua atuação como docente no curso de Engenharia Biomédica?  

Sim.  

O conhecimento era teórico sobre a metodologia através de leituras de artigos sobre 

a implementação da metodologia em cursos de engenharia. 

 

4) De que maneira você foi inserido no processo de capacitação e treinamento docente 

para a utilização da metodologia ABP? 

Através de oficinas de treinamento realizadas visando à implementação do PBL em 

cursos de engenharia. 

 

5) Quais foram os motivos que levaram a sua unidade a optar pela utilização da 

metodologia ABP no curso de Engenharia Biomédica? 

- Adequação ao processo de ensino/aprendizagem na sociedade do conhecimento e 

da informação. 

- A necessidade de formação dos futuros engenheiros para atender as necessidades 

do mercado de trabalho e da formação envolvendo as competências transversais e 

habilidades para o exercício da profissão dentro do contexto do século XXI. 
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6) Enumere as facilidades e ou dificuldades na implantação da metodologia da ABP. 

Facilidades: interesse dos professores envolvidos no processo; melhoria do 

relacionamento aluno/aluno/professor. 

Dificuldades: mudança da postura e métodos de ensino dos professores; baixo 

conhecimento dos alunos das ciências básicas, comunicação oral e escrita; 

desconhecimento dos alunos sobre a metodologia; elaboração dos problemas reais 

para serem resolvidos; processos de avaliação neste novo contexto. 

 

7) Quais as vantagens e as desvantagens da implementação da metodologia ABP no 

curso de Engenharia Biomédica? 

Vantagens: desenvolvimento do espírito crítico dos alunos e professores; motivação 

dos alunos; ambiente descontraído de aprendizagem; maior interação e 

relacionamento entre os alunos; 

Desvantagens: Neste item, entendo que existem dificuldades de adequar o ensino 

das competências técnicas associadas às disciplinas duras de um curso de 

engenharia, que não se caracterizam como desvantagens. Isto envolve um período 

de transição tanto para os docentes quanto para a Coordenação e Direção da 

Faculdade. 
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