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RESUMO 

 

Os métodos de ensino centrados no professor têm obtidos resultados pouco satisfatórios 
no que se refere a atender às exigências atuais de uso das TIC na futura prática 
profissional dos alunos. Nesse âmbito, a Aprendizagem Baseada em Problemas, por 
romper com paradigmas do ensino tradicional, mostra-se viável a sua aplicação. Dentro 
desse contexto, esta pesquisa tinha por objetivo Investigar a viabilidade  de  
implementação  da  aprendizagem baseada  em  problemas  em  uma disciplina  de  
Tecnologia  da Informação e da Comunicação de um Curso de Licenciatura em Química 
como elemento para potencializar as discussões sobre o uso das Tecnologias da 
Informação e da Comunicação no ensino de Química. Para atender a esse objetivo, foi 
desenvolvido um estudo de caráter qualitativo através de uma pesquisa do tipo 
intervenção. Os participantes da pesquisa foram os alunos e o professor da disciplina. 
Os dados foram coletados por meio de formulário e observação participante. De forma 
geral, os alunos reagiram positivamente à PBL Foi observado engajamento, trabalho 
colaborativo, motivação, participação dos estudantes e do professor formador na busca 
da construção de soluções para o problema, o que, por si só, já justificaria a aplicação 
desse tipo de intervenção.  
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INTRODUÇÃO 

Desenvolver novas estratégias didáticas para os  processos  de  ensino  e  

aprendizagem  são  algumas  das funções  que  hoje  são  exigidas  ao  docente. De  

acordo,  com  Coll  e  Monereo  (2012)  uma  instituição  escolar,  uma equipe docente 

ou um professor com muitos anos de experiência, com sólidas concepções  objetivistas  

e  com  práticas  eminentemente  transmissivas, provavelmente  acabarão  utilizando  as  

Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC)  para  complementar  as  aulas 

expositivas  com  leituras  e  exercícios  auto  administráveis  na  rede,  mas dificilmente 

farão uso destas para que os estudantes participem de fóruns de discussão,  trabalhem  

de  maneira  colaborativa  ou  procurem  e  contrastem informações  diversas  sobre  um  

determinado  tema.    Assim,  percebe-se  uma contradição entre as propostas de uso das 

tecnologias e os modos como essas estão sendo usadas nas práticas pedagógicas.    

Dessa forma,  as  crescentes  inovações  científicas  e  tecnológicas  em conjunto  com  

as  limitações  verificadas  na  abordagem  tradicional  de Ensino/Aprendizagem  têm  

impulsionado  a  comunidade  científica  a  encontrar metodologias alternativas que 

utilizem um tipo de aprendizagem ativa, baseada em competências (BRAGA, 2013). 

Uma  das  formas  de  conseguir  isto  seria através  da  utilização  de  metodologias  de  

ensino  tais  como  a  aprendizagem baseada  em  problemas  -  PBL,  já  que  esta  

abordagem  educacional  é reconhecida,  segundo  Savin-Baden (2000), por  oferecer  

aos alunos  um  meio de adquirir conhecimentos e desenvolver as habilidades e atitudes 

valorizadas na vida profissional sem a necessidade de disciplinas ou cursos 

especialmente concebidos para este fim.  Dessa forma, surge uma  questão  de  

investigação norteadora do trabalho desenvolvido: Como a implementação da 

aprendizagem  baseada  em  problemas é  avaliada pelos discentes da disciplina  de  

Tecnologia  da Informação  e  Comunicação de um curso de Licenciatura em Química? 

E tem como objetivo geral: Investigar  a  viabilidade  de  implementação  da  

aprendizagem baseada  em  problemas  em  uma disciplina  de  Tecnologia  da 

Informação e Comunicação de um Curso de Licenciatura em Química. 

 

EMBASAMENTO TEÓRICO 
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A PBL (Problem  Based  Learning)  é um método caracterizado pelo uso de 

problemas do mundo real para encorajar os alunos a desenvolverem o pensamento 

crítico e habilidades de  solução  de  problemas  e  a  adquirirem  conhecimento  sobre  

os  conceitos essenciais  da  área  em  questão.  A  PBL  originou-se,  como  proposta 

metodológica,  em  1969,  na  McMaster  University,  Canadá,  para  o  estudo  de 

medicina,  mas  é  possível  encontrar  exemplos  de  implementação  da  PBL  em todo  

o  sistema  educacional:  tanto  em  universidades  (WILKERSON; GIJSELAERS,  

1996)  quanto  em  escolas  de  ensino  fundamental  e  médio. Nesta  perspectiva,  

muitas  atividades  educacionais  poderiam  ser consideradas PBL, tais como projetos e 

pesquisas, porém para Woods (2000) da  McMaster  University,  no  ambiente  de  

aprendizagem  PBL  a  aprendizagem deve ser direcionada por um problema.  Ou  seja, 

um problema de fim aberto, que não comporta uma solução correta única, deve preceder 

à teoria, atuando como  o  foco  da  aprendizagem,  e  promover  a  integração  dos  

conceitos  e habilidades  necessários  para  sua  solução  (BARROWS,  2001).   

De acordo com Coll e Monereo (2012) As TIC têm causado impacto no projeto  

e  no  desenvolvimento  de  propostas  de  processos  de  aprendizagem baseado em 

PBL, favorecendo tanto o acesso do aluno a fontes de informação diretas,  diversas  e  

de  natureza  complexa  quanto  o  aspecto  comunicacional, social e mediado da 

construção do conhecimento. Neste marco, o modelo PBL revela-se  como  uma  

proposta  muito  interessante  para  responder  às  novas exigências educacionais 

colocadas pela sociedade da informação.  

 
 

 O PROCESSO PBL  

 

As diferentes implementações da PBL têm em comum um processo que pode  

ser  resumido  no  seguinte  conjunto  de  atividades  (DUCH,  2000; BARROWS, 

2001): (1) apresenta-se um problema aos alunos que, em grupos organizam suas ideias, 

tentam defini-lo e solucioná-lo com o conhecimento que já possuem; (2) por meio de 

discussão, os alunos levantam e anotam questões de aprendizagem (learning issues) 

acerca dos aspectos do problema que não compreendem;  (3)  os  alunos  priorizam  as  
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questões  de  aprendizagem levantadas e planejam quando, como, onde e por quem estas 

questões serão investigadas  para  serem  posteriormente  partilhadas  com  o  grupo;  

(4)  quando os alunos se reencontram, exploram as questões de aprendizagem 

anteriores, integrando seus novos conhecimentos ao contexto do problema; (5) depois 

de terminado  o  trabalho  com  o  problema,  os  alunos  avaliam  o  processo,  a  si 

mesmos e seus pares de modo a desenvolverem habilidades de auto avaliação e  

avaliação  construtiva  de  colegas,  imprescindíveis  para  uma  aprendizagem 

autônoma eficaz.  
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O PAPEL DO PROFESSOR E DOS ALUNOS NA PBL  

Segundo  Barrows  (2001),  o  papel  dos  docentes  aproxima-se  do facilitador,  

orientador,  co-aprendiz,  mentor  ou  consultor  profissional.  Nesta metodologia,  os  

docentes  concebem  cursos  baseados  em  problemas  do mundo  real,  com  fraca  

estruturação,  delegam  responsabilidade  aos  alunos  e selecionam  conceitos  que  

facilitarão  a  transferência  de  conhecimentos  pelos alunos,  desencorajam  a  resposta  

correta  única,  ajudando  os  alunos  a delinearem  questões,  formularem  problemas,  

explorarem  alternativas  e tomarem  decisões  eficazes.  Em  contrapartida,  os  alunos  

responsabilizam-se pela  aprendizagem:  trabalham  em  grupos  para  identificar,  

analisar  e  resolver problemas  utilizando  conhecimentos  de  cursos  e  experiências  

anteriores,  ao invés de simplesmente relembrá-los; avaliam suas próprias contribuições, 

além das  de outros  membros  e  do  grupo  como  um  todo  e  interagem  com  o  

corpo docente  de  modo  a  fornecer  feedback  imediato  acerca  do  desempenho  do 

curso com a finalidade de melhorá-lo continuamente.  

Quanto à  formação  de  docentes  para  a  educação  básica,  é  possível 

imaginar que a experiência com uma metodologia como a PBL poderia ajudar a 

sensibilizar  os  alunos  para  a existência de alternativas  pedagógicas às  aulas que  

provavelmente  tiveram  pautadas  em  um  modelo  de  transmissão  de conhecimentos, 

centrado no professor. Além disso, o fato da PBL contemplar mecanismos de auto 

avaliação, avaliação de pares e do processo educacional também  pode  ajudar  a  

promover  nos  alunos  uma  atitude  reflexiva  acerca  do aprender e do ensinar, e 

poderá ser-lhes útil, no que tange ao desenvolvimento dos  conhecimentos  necessários  

a  uma  atividade  docente  eficaz  (Ibidem).  

 

METODOLOGIA  

O desenvolvimento dessa pesquisa seguiu os moldes de uma pesquisa qualitativa 

(OLIVEIRA, 2010).. Este trabalho foi realizado com 25 discentes que estavam 

matriculados (semestre 2015.1) na disciplina de TIC de um curso de Licenciatura em 

Química de uma Universidade Pública localizada na cidade do Recife/PE, ofertada na 

matriz curricular como disciplina obrigatória e que corresponde ao segundo período do 
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curso no horário noturno. As fontes  de  coleta  de  dados  foram  observação 

participante, e formulários.   

 

Procedimentos  

Foram estabelecidos encontros com o docente formador para que o mesmo fosse 

capacitado frente à metodologia a ser trabalhada. No decorrer da implementação sempre 

que foi  necessário a pesquisadora e o professor da disciplina discutiram melhores 

maneiras de adequação da PBL, levando em consideração o contexto da sala de aula que 

estava sob investigação. A  implementação  da  PBL  –  foi realizada em  encontros 

semanais, com duração de aproximadamente um mês.   

 No primeiro momento a pesquisa foi apresentada aos alunos no qual  solicitou-se 

a participação de todos os presentes e como a proposta foi bem recebida, procedeu-se a 

leitura do Termo de Livre Consentimento (TLC) no intuito de esclarecer dúvidas e 

deixar bem clara como seria a participação de todos os envolvidos nesse processo.  Em 

seguida, o professor responsável pela disciplina seguiu fazendo a apresentação do 

programa da disciplina chamando atenção  para  os  objetivos gerais da disciplina.  Na 

seqüência os estudantes foram motivados a formarem suas equipes de trabalho se  

dividindo espontaneamente e por afinidade em 6 (seis) grupos de 5 (cinco) 

componentes. Nesse momento foi comunicado que uma avaliação diagnóstica da turma 

em forma de questionário online seria enviada, pedindo que todos respondessem. Um 

ciclo completo da metodologia consistiu de várias fases e foi iniciado no segundo  

encontro semanal  com  a  apresentação  da metodologia constando conceitos, 

benefícios educacionais, etapas da PBL, o papel do aluno e do professor, justificando o 

seu uso, para em seqüência, de acordo com a discussão em grupo, escolher (01) um  dos 

(04) quatro problemas apresentados. Os problemas foram selecionados de acordo com a 

relevância para a futura prática profissional dos discentes, lembrando que esses eram 

problemas reais relatados por professores universitários de 04 (quatro) IES e que foram 

extraídos da dissertação da autora desse artigo.  Nas fases seguintes, os alunos 

analisaram  o problema,  levantaram  hipóteses  acerca  de  suas  possíveis  causas,  os 

conhecimentos prévios que já possuíam, bem como, listaram  os conceitos  que  

poderiam  ajudá-los  a  resolvê-lo  e  planejaram  a  estratégia  de trabalho  em  grupo,  
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ou  seja, as lacunas do conhecimento,  a  pesquisa,  a  síntese  dos  conhecimentos 

pesquisados,  os estudos individuais, aplicação  na  solução  do  problema  e  a  

apresentação  dos resultados parciais e finais. Nesses momentos o professor foi muito 

importante em todo o processo, com as suas intervenções e sugestões de que local e 

material pesquisar na busca de êxito nos estudos.  Os resultados  parciais foram  

apresentados  tanto escrito, como oralmente, sofrendo intervenções do professor quando 

essas se faziam necessárias. Em outro momento, os grupos entregaram os relatórios 

finais, sendo em seguida  realizado  um  fechamento  coletivo,  e  uma  síntese  deste 

sobre o tópico em questão. Finalizando o ciclo, os grupos avaliaram a metodologia 

implementada, procedendo a uma auto-avaliação e avaliação dos seus pares. Neste 

artigo apenas tratamos da avaliação do processo educacional feito pelos alunos. Dos 25 

participantes da pesquisa, 21 responderam o instrumento utilizado (Formulário). 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Em relação ao perfil da amostra, observou-se tratar de um grupo de estudantes 

jovens, na sua maioria correspondendo a faixa etária entre 18 a 22 anos, com 

experiência profissional em áreas diversas.  

Quando os estudantes foram questionados com relação à aula expositiva que 

apresentou a PBL a turma, enfatizando a sua eficácia para o desenvolvimento do 

trabalho realizado pelo grupo 57,14% avaliaram como boa, 23.80% como excelente, 

19,04% como regular e nenhum caracterizaram como insuficiente. Como mostra o 

gráfico 1. A necessidade de esclarecer aos alunos quanto ao caminho metodológico a ser 

percorrido no processo da PBL, tem respaldo em Barrows (2001) quando o autor afirma 

que muitas atividades educacionais poderiam ser consideradas PBL, no entanto o que 

diferencia a PBL desses outros métodos é o tipo do problema e como esse pode ser 

trabalhado.   

Com relação ao trabalho em grupo e se o mesmo foi relevante para o 

aprendizado, 61,90% dos estudantes avaliaram como bom, 33,33% como excelente, 

4,76% como regular, não aparecendo nos dados o conceito de insuficiente. Gráfico 2. 

Esses dados estão de acordo com o que afirma (DUCH, 2000; BARROWS, 2001)  
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quando descreve como se processa a metodologia PBL. Dessa maneira, os estudantes 

que participaram da implementação da metodologia parece reconhecer  a importância de 

um trabalho pautado na colaboração. 

   

 

 

Levando em consideração as discussões sobre as TIC no ensino de Química na 

disciplina cuja metodologia PBL foi implementada, 47,61% dos estudantes 

consideraram como boa, 28,57% como excelente, 23,80% como regular, não constando 

o conceito de insuficiente. Como mostra o gráfico 3. Esses resultados corroboram com 

que afirmam Coll e Monero (2012) quando retratam a metodologia PBL como uma 

proposta interessante para responder às novas exigências educacionais colocadas pela 

sociedade da informação. 

Quanto ao papel do professor como tutor e as contribuições das sessões 

tutoriais no aprendizado 57,14% dos estudantes avaliaram como excelente, 33,33% 

como bom, 9,53% como regular, não constando o conceito de insuficiente. Como 

mostra o gráfico 4. Os dados reforçam as ideias de Barrows (2001) quando esse autor 

descreve o papel do docente frente a metodologia PBL 

Gráfico2. Relevância do trabalho em grupo para 

o aprendizado. 

Gráfico 1. Apresentação da metodologia PBL 
com aula expositiva para a turma. 
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Quando os estudantes foram questionados com relação as socializações dos 

resultados e a sua eficiência na construção do trabalho 47,61% responderam que foram 

boas, 42,85% acharam excelente, 9,52% regular, não aparecendo avaliação como 

insuficiente. Como mostra o gráfico 5. De acordo com Braga (2013)  a  compreensão  

de  problemas relevantes a vida profissional dos estudantes  e  a  definição  de caminhos 

para a ação demanda diferentes perspectivas de análise e incentivam que os indivíduos 

possam construir conhecimentos através de trocas coletivas.   

Com relação a utilização dos recursos eletrônicos utilizados (em destaque a 

internet) e se os mesmos foram adequados ao processo de aprendizagem 38,09% 

afirmaram que os mesmos foram excelente, 33,33% avaliaram como bom, 23,80% 

como regular, enquanto que 4,76% acharam insuficiente. Como mostra o gráfico 6. 

Os resultados reafirmam o que descreve Coll e Monereo (2010) quando esses 

autores escrevem sobre os impactos causados pelas TIC no projeto e no 

desenvolvimento de propostas metodológicas como é o caso da PBL. 

 
 
 

Gráfico 3. Relevância e clareza das discussões 

sobre as TIC no ensino de Química. 

Gráfico 4. Contribuições das sessões tutoriais.  

Gráfico 6. Utilização adequada dos Gráfico 5. Resultados das socializações  
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Quando questionados quanto às contribuições que o relatório parcial e a 

apresentação oral trouxeram para a dinâmica do processo, na sua grande maioria 

85,71% dos estudantes afirmaram a relevância dessa etapa na construção do 

conhecimento, enquanto que 14,28% a consideraram como regular. Como mostra o 

gráfico 7. Esses resultados corroboram com a metodologia PBL que se apresenta como 

uma proposta de aprendizagem ativa e que segundo Savin-Baden (2000), a mesma pode 

oferecer aos alunos um meio de adquirir conhecimentos e desenvolver as habilidades e 

atitudes valorizadas na vida profissional, o que pode se concretizar quando os 

estudantes começam a pensar no problema e suas possíveis soluções. 

No intuito de avaliar se as intervenções do professor quando das correções do 

relatório parcial foram válidas, perguntou-se aos estudantes se na etapa final da 

construção do relatório também houve momento de aprendizagem. 47,61% dos 

estudantes avaliaram como bom, 33,33% como excelente, 19,04% como regular, não 

aparecendo a avaliação como insuficiente. Os resultados demonstram que o professor 

apresentou um bom desempenho frente às atividades educativas. O que corrobora com o 

pensamento de Barrows (2001) quando este descreve o ambiente com PBL, dotado de 

apoio e colaboração por parte do docente, ajudando os alunos a delinearem questões, 

formularem problemas, explorarem alternativas e tomarem decisões eficazes. Gráfico 8. 

   

 
 

 
CONCLUSÕES 

Gráfico 7. Contribuições da construção do 

relatório parcial e apresentação oral. 

Gráfico 8. Contribuições da construção do 

relatório final na aprendizagem.   
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A proposta de implementação da metodologia da aprendizagem baseada em 

problemas para discussão da inserção das TIC no ensino de Química, foi uma 

experiência que proporcionou aos estudantes a vivência em um processo de construção 

do conhecimento ativo, investigativo, cooperativo e reflexivo. Foi observado 

engajamento, motivação, participação dos estudantes e do professor formador na busca 

da construção de soluções para o problema, o que, por si só, já justificaria a aplicação 

desse tipo de intervenção. A criação de oportunidades alternativas como a aplicação da 

metodologia PBL pode criar o espaço necessário para impactar positivamente a 

motivação e a aprendizagem dos estudantes. A elaboração  dos relatórios apresentados e 

as respectivas soluções dos problemas, pode propiciar o desenvolvimento de habilidades 

para a resolução de problemas, a articulação de conhecimentos adquiridos, o 

desenvolvimento da criatividade, da autonomia e da colaboração. Este processo tem o 

potencial de impactar positivamente o processo de transformação do paradigma da 

aprendizagem centrada no professor ou no conteúdo, para a aprendizagem centrada no 

estudante, na qual o professor paulatinamente modifica seu papel de detentor e 

transmissor do conhecimento para o de facilitador das aprendizagens de seus estudantes, 

em um contexto real e aplicado. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BARROWS, H. S. Problem-based learning in medicine and beyond: A brief overview. 
Em: L. Wilkerson; W. H. Giselaers (Eds.), Bringing problem-based learning to 
higher education: Theory and practice. p.3-12. San Francisco: Jossey-Bas, 1996. 

BARROWS, H. S. Problem-based Learning (PBL). Disponível em: 
<http://www.pbli.org/pbl>. 2001. Acesso em: 03 jun. 2015. 

BRAGA, D. B. Ambientes digitais: reflexões teóricas e práticas. 1. ed. São Paulo: 
Cortez, 2013. 

COLL, C.; MONEREO, C. Psicologia da Educação Virtual: Aprender e ensinar com 
as tecnologias da informação e comunicação. Porto Alegre: Artmed, 2012. 

DUCH, B. What is problem-based learning? Disponível em: 
<http://www.udel.edu/pbl/cte/jan95-what.html>. 2000. Acesso em: 26 abr. 2015. 



12 

 

Revista Tecnologias na Educação – Ano 7 - número 13 – Dezembro 2015 -http://tecnologiasnaeducacao.pro.br/ 

 

 

OLIVEIRA, M. M. de. Como fazer pesquisa qualitativa. 3. ed. Revista e ampliada – 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2010.  

SAVIN-BADEN, M. Problem-based Learning in higher education: untold stories. 
Buckingham: Open University Press, 2000. 

WILKERSON, L.; GIJSELAERS, W. H. Bringing Problem based Learning to higher 
education. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1996. p.23-32 

WOODS, D. Problem-based Learning, especially in the context of large classes. 
MacMaster University, 2000. Department of Chemical Engineering Web Site. 
Disponível em: <http://chemeng.macmaster.ca/pbl/pbl.htm>. Acesso em: 31 maio. 
2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recebido em setembro 2015  

Aprovado em Novembro 2015 

 


