
A Aprendizagem Baseada em Projetos, ou, no inglês, Project Based Learning, possui a mesma sigla correspondente 
da aprendizagem baseada em problemas e, embora as duas abordagens apresentem proximidades pedagógicas 
importantes, há algumas especi� cidades e foco em diferentes aspectos. 

A aprendizagem baseada em projetos trata-se de uma metodologia na qual os estudantes iniciam suas atividades 
partindo de uma questão, tarefa ou temática altamente relevante, envolvente e motivadora, para garantir a apropriação 
dos conhecimentos de maneira aplicada e no contexto do trabalho colaborativo.

Para buscar a solução da questão inicial, o desa� o, os estudantes devem integrar várias áreas do conhecimento de 
forma articulada e interdisciplinar por meio de um conjunto de ações que podem ser propostas pelo professor ou partir 
do próprio estudante. A temática trabalhada ou a proposta de solução da questão/desa� o deve ser entregue pelos 
estudantes em forma de um produto � nal.  

A maior diferença da aprendizagem baseada em projetos para a aprendizagem baseada em problemas está na 
necessidade de integração das diferentes áreas do conhecimento, na capacidade de solução da questão em forma de 
um produto e na cooperação para resolução da proposta de trabalho.

Sequência Didática de Aplicação
• O professor seleciona um desafio interessante, interdisciplinar e real do campo profissional e apresenta aos estudantes.

• Os estudantes, em grupo, passam a buscar, elaborar ou propor uma solução inovadora com base na temática tra-
balhada de forma aplicada.

• Destaca-se que o cronograma de trabalho é fundamental nessa metodologia, nesse caso, o professor pode apresentar 
aos estudantes, construir com a turma ou mesmo permitir o planejamento de maneira autônoma pelo grupo.

• O professor deve indicar a forma de apresentação da resolução do problema, bem como critérios para sua solu-
ção, como executabilidade, viabilidade, tempo de execução etc.

Recursos e Ferramentas Necessários
Blogs, recursos audiovisuais, webconferências, fóruns, wikis, Skype, Google Talk ou envio de textos são recursos que 

se adaptam a essa proposta, tanto como fonte de acesso às informações quanto como forma de apresentação da solução 
da questão. Assim como no PBL, esses recursos também podem variar de acordo com os objetivos de aprendizagem, os 
critérios de� nidos pelo docente e diante do contexto de aplicação do modelo.  

Contexto de Aplicação no Modelo Presencial ou On-line
A aprendizagem baseada em projeto é considerada uma abordagem que atende às demandas do século XXI, de-

vido à possibilidade de dar aplicabilidade para o conhecimento trabalhado, ao desenvolvimento de competências, ao 
trabalho em equipe, ao protagonismo e ao pensamento crítico. Ela se aplica bem no modelo presencial e on-line, desde 
que criadas as condições adequadas para execução das atividades no contexto da realidade dos estudantes, como com-
plexidade, adequação do tempo e organização do professor e do estudante.

Tanto no modelo presencial como no on-line, essa metodologia pode ser aplicada em uma disciplina especí� ca, em 
um trabalho do módulo ou semestre etc. O único ponto de atenção é que, no modelo on-line, o acompanhamento das 
atividades realizadas em grupo, bem como sua forma de aplicação exigem o cuidado com os desa� os da realização a 
distância e de sua escalabilidade. É preciso auxiliar os estudantes nessa organização e acompanhamento das atividades 
individuais e coletivas. 

Avaliação do Resultado
Destaca-se que, ao avaliar o produto (que pode ser artigo cientí� co, artefatos variados, protótipos, ações sociais, 

palestra etc.), a análise deve ser realizada mediante os objetivos estabelecidos previamente. Como todo projeto é execu-
tado por meio de etapas a serem cumpridas, é importante mapear os objetivos e avaliá-los com base no cumprimento 
dessas fases ou etapas. Além disso, há de se considerar o desempenho do grupo e, também, o individual.

Dicas de Sucesso! 
Para ter sucesso nessa abordagem, a questão, a tarefa ou o desa� o precisa ser bem de� nido pelo professor e compreen-

dido pelo estudante. O docente precisa contar com um instrumento de controle e avaliação das tarefas e das etapas estabe-
lecidas pelo projeto, por exemplo listas, planilhas ou softwares, como trello.
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