
A aprendizagem baseada em equipes ou conhecida como o Team Based Learning (TBL) é uma metodologia criada 
por Larry Michaelsen, na década de 1970, na Universidade de Oklahoma (EUA). 

Essa abordagem proporciona a formação de times de trabalho, nos quais os alunos são reunidos em grupos, com 
o intuito de realizar as atividades propostas. Para que a atividade seja realizada, o professor estabelece quais serão os 
membros que farão parte do grupo, não cabendo aos estudantes essa decisão. A atividade consiste em três fases:  pre-
paração, garantia de preparo e aplicação dos conceitos.

Como a atividade é avaliada pelo resultado apresentado pelo grupo, o grande diferencial nessa metodologia está na 
capacidade de argumentação que os membros precisam desenvolver, de modo que sua opinião seja aceita pelos demais, 
por isso a importância da preparação e do desempenho individual que deve ser agregado ao resultado do time. Além 
disso, existe uma forma de pontuação previamente estabelecida, na qual a equipe busca o resultado por desempenho 
acadêmico, estimulando e engajando a busca pelo conhecimento.

A metodologia envolve gerenciamento de equipes, realização de tarefas de preparação e aplicação conceitual, 
feedback e avaliação entre os pares (colegas). Espera-se, com essa estratégia, alto grau de comprometimento indi-
vidual em prol do grupo, por meio da aquisição de confiança entre os membros da equipe. 

Sequência didática de aplicação:
• Na fase da preparação, todos os alunos devem se preparar individualmente para participar das atividades. Nesse mo-

mento, o professor estabelece qual é o tipo de preparação que deve ser feita, como a leitura de um texto, assistir filmes, 
realizar experimentos etc. 

• Na segunda fase, referente à garantia de preparo ou ao Readiness Assurance, o professor aplica testes individuais, 
em equipes, o apelo (quando as equipes sentem que ainda podem questionar as respostas, podendo consultar 
os materiais do curso e, assim, gerar os apelos por escrito) e o feedback funcionam como uma verificação e um 
acompanhamento da fase de preparação.  

• Ao término da atividade, na fase de aplicação de conceitos, o professor aplica questões que deverão ser realiza-
das no grupo. As atividades podem variar conforme as necessidades pedagógicas de cada disciplina, no entanto, 
nessa metodologia, os estudantes devem chegar a um consenso sobre a resposta ou a solução da atividade. 

• Após cada time resolver todas as questões propostas, os participantes argumentam e posicionam-se perante toda a 
turma, mediante explicação e exemplificação acerca da melhor resposta, favorecendo a mediação do professor a partir 
das questões trazidas pelos estudantes.

Recursos e Ferramentas Necessários
Em algumas instituições, é utilizado um cartão de feedback imediato, que é uma espécie de raspadinha. Também se 

pode utilizar um cartão feito com folha impressa e adesivos circulares, de modo que os estudantes testem individualmente 
seus conhecimentos e, na sequência, em grupo. Esse cartão permite que o aluno acesse imediatamente se acertou ou não 
a questão, favorecendo o debate com o grupo. Recursos tecnológicos também utilizam plataformas de quiz, como Kahoot, 
Mentimenter ou Socrative.

Contexto de Aplicação no Modelo Presencial ou On-line
No ensino presencial, o TBL aplica-se com maior facilidade e faz muito sucesso. Já no on-line, é mais desa� ador, visto que, nessa 

metodologia, há necessidade de trabalhar em grupo e com feedback imediato. Para ser aplicado no on-line, é necessário utilizar 
recursos como o quiz, já sinalizados, e/ou um recurso no qual se permite que estudantes sejam agrupados de forma que todos 
os demais alunos conectados consigam visualizar as respostas realizadas pelos grupos. Somente fórum, chats e outros recursos já 
indicados não se aplicam nessa metodologia devido à necessidade de negociação do grupo para resolução da atividade. 

Como Avaliar o Resultado 
A própria metodologia já indica a forma de avaliação, isto é, a partir da pontuação atingida pela equipe, o professor 

pode atribuir nota e, ainda, somar com outras notas de uma disciplina ou curso.

Dicas de Sucesso! 
Como a característica mais importante do TBL é o fato de que os alunos envolvidos nos grupos consigam se preparar 

previamente para as aulas, uma vez que podem ser lançados desa� os para os grupos antes, durante ou após as aulas, o 
professor precisa disponibilizar com antecedência o conteúdo necessário.
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