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RESUMO

A Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) é uma metodologia de intervenção pedagógica inicialmente voltada para o ensino na área de 
saúde, contudo apresenta possibilidades de ampla utilização no campo das engenharias, especificamente da Engenharia Civil. Trata-se de uma 
proposta pedagógica que constitui-se no ensino centrado no estudante e focado na resolução de problemas reais ou simulados. Para isso, o aluno 
é estimulado a apresentar soluções para os problemas que lhe são reportados, fazendo com que recorram aos conhecimentos prévios das 
disciplinas profissionalizantes e desenvolvam aspectos de discussão, estudos, aquisição, interação e integração de novos conhecimentos. Esta 
pesquisa problematiza-se fundamentalmente a partir da apresentação de respostas à seguinte questão: A Aprendizagem Baseada em Problemas 
proporciona novas perspectivas de aprendizagem para as disciplinas profissionalizantes da Engenharia Civil dentro de contextos práticos? Esta 
pesquisa tem por objetivo analisar os novos cenários e desafios da prática da Aprendizagem Baseada em Problemas adotada como estratégia 
didático-pedagógica no ensino de disciplinas profissionalizantes da Engenharia Civil. Como objetivos específicos, têm-se: analisar a viabilidade da 
utilização da Aprendizagem Baseada em Problemas no curso de Engenharia Civil; e, discutir o fomento a disseminação do uso da ABP como 
estratégia de aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem em cursos de Engenharia Civil. A metodologia adotada para esta pesquisa 
baseia-se no estabelecimento de grupos focais de discussão e na construção de modelos teórico-conceituais que evidenciem a aplicabilidade da 
ABP no âmbito de três disciplinas da respectiva graduação cuja pesquisa foi estruturada com base na observância das seguintes etapas: 
observação da realidade; teorização; definição de hipóteses de solução; e, aplicação à realidade, a qual se constitui como etapa final para 
verificação da consecução das atividades inerentes a ABP. Por sua vez, os dados obtidos até o dado momento da pesquisa são sistematizados na 
forma de relatórios que evidenciam as observações/análises do temário de pesquisa em tela. Através da ABP, os objetivos cognitivos são 
estabelecidos e construídos pelos estudantes e pelo professor devendo coincidir com os objetivos de aprendizado de cada disciplina 
profissionalizante. É possível entender que a ABP faz uso do conhecimento já concebido para o aluno aprender a pensar, raciocinar e formular 
soluções para os seus problemas de estudo. A ABP se inspira nos princípios de um Ensino Integrado e Integrador dos conteúdos e das diferentes 
áreas do conhecimento envolvidas, fazendo com que os alunos aprendam a aprender e se preparem para resolver problemas relativos ao 
exercício da Engenharia Civil. Deve ser ressaltado que as vantagens e limitações da ABP devem ser analisadas, considerando-se, ainda, as 
condições específicas da formação profissionalizante. Como resultados, a pesquisa preliminarmente aponta a identificação dos corpos discente e 
docente em termos da adequada condução/realização das atividades que pautam a problematização de situações reais para fins de resolução de 
problemas e, melhorias nos rendimentos qualitativo e quantitativos do alunado. Assim, para avaliar o efeito deste método de aprendizagem sobre 
a formação do egresso torna-se imperativo analisar o currículo proposto e os subsequentes ganhos de aprendizagem proporcionados pela 
utilização da metodologia ABP. Muito se tem discutido sobre a inadequação da metodologia da ABP a metodologia tradicionais para a formação 
de engenheiros de produção para atuação num mundo em constante mudança que demanda a integridade profissional. Nessa direção, a ABP 
mostra ser uma opção viável, merecedora de cuidadosa consideração por parte de docentes, discentes e coordenadores de cursos de Engenharia 
Civil.
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