
A aprendizagem baseada em problemas é representada no Brasil pela sigla ABP, mas também é comumente 
conhecida como PBL - Problem Based Learning. Essa forma de trabalho é originária da experiência da Universida-
de de McMaster, no Canadá, e de Maastricht, na Holanda. A Universidade de Harvard também é conhecida como 
umas das precursoras da metodologia ABP, no entanto, em cada local, há especificidades na forma de conduzir o 
trabalho com os estudantes decorrentes das particularidades deles.

A ABP ou PBL trata-se de uma abordagem pedagógica na qual os estudantes iniciam sua atividade partindo de um 
problema, que pode ser real ou uma situação simulada de qualquer área do conhecimento, desde que atenda aos ob-
jetivos de aprendizagem de um curso ou disciplina.

É importante considerar que os problemas são situações contextualizadas e apresentadas pelo professor em forma 
de questões, casos e cenários que necessitam de uma solução/resposta por meio de um processo investigativo realiza-
do pelos discentes.

Sequência Didática de Aplicação
• O professor seleciona um problema, caso, cenário ou uma situação a partir das necessidades do 

conteúdo trabalhado.

• Os estudantes, individualmente ou em grupo, realizam pesquisas ou a coleta de informações, ou seja, passam 
a investigar o assunto/solução conforme as especificidades de cada situação, com o intuito de desvendar ou 
resolver o problema que recebeu. 

• Para que os estudantes consigam solucionar o problema elencado, o professor pode indicar as fontes ou os autores 
de base para a investigação, além de outras referências sugeridas pelos estudantes como parte do processo de 
busca e qualificação da resposta/solução. 

• O professor deve indicar a forma de apresentação da resolução do problema, bem como os critérios para sua 
solução, como executabilidade, viabilidade etc.

Recursos e Ferramentas Necessários
Webconferências, podcasts, fóruns de discussão, portfólios, blogs, wikis ou envio de texto são recursos que se aplicam 

bem nessa metodologia, tanto como fonte de acesso às informações quanto como forma de apresentação da solução do 
problema. No entanto, nessa abordagem, os recursos variam de acordo com os objetivos de aprendizagem, os critérios 
de� nidos pelo docente e o contexto de aplicação do modelo. Por exemplo, se o professor do presencial propor um 
problema de baixa complexidade e estabelecer que  seja resolvido e apresentado por meio de uma exposição ou de um 
texto, não há necessidade de recursos diferenciados do contexto educacional,  mas, se o professor propor a solução por 
meio de um artefato, ou algo que o aluno precise ir a campo para, de fato, solucionar, então, os recursos  podem variar 
com base nas necessidades de cada problema.

Contexto de Aplicação no Modelo Presencial ou On-line
Essa metodologia é bem versátil e não difere no contexto de aplicação, desde que os recursos que o professor já 

utiliza em cada modelo sejam levados em consideração. O único ponto de atenção é que no modelo on-line pode ser 
melhor aplicada se o estudante realizá-la individualmente. Caso opte por realizar em grupo, a ferramenta precisa de 
supervisão e de regras bem de� nidas.

Avaliação do Resultado
A avaliação deve estar ancorada nos critérios estabelecidos pelo docente, bem como nos objetivos de aprendizagem. 

O formato tradicional de avaliação tipo “prova” não se aplica. A avaliação necessita ser elaborada de modo que a 
competência desenvolvida seja avaliada.

Dicas de Sucesso! 
Nessa abordagem metodológica, o professor deve promover o desenvolvimento de competências pessoais ou 

pro� ssionais e, por isso, a escolha do problema deve estar intimamente ligada com os objetivos de aprendizagem.

O tempo de solução pode variar de acordo com a complexidade da solução. Isso signi� ca que pode ser feito em apenas 
uma aula ou em um semestre letivo. O professor deve realizar momentos de feedback durante o processo de construção 
da solução e, caso necessário, reconduzir o estudante para os objetivos e os critérios previamente estabelecidos.
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