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RESUMO
No contexto atual, é eminente a necessidade de inovação no processo de ensinoaprendizagem, inclusive no ensino superior. As metodologias ativas têm apresentado
ferramentas didáticas eficientes, tais como a metodologia Aprendizagem Baseada em
Problemas, que agrega conceitos teóricos em atividades práticas em um trabalho
colaborativo, alinhando com as necessidades do mercado, que procura profissionais
que possam superar os frequentes desafios com flexibilidade, proatividade e trabalho
em equipe na resolução de problemas. Nesse sentido, este trabalho tem como
objetivo de analisar a eficiência na aquisição e retenção do conhecimento da
Metodologia Ativa Aprendizagem Baseada em Problemas, aplicada na disciplina de
Introdução à Administração, no curso de Engenharia de Produção da UTFPR –
Campus Londrina. A metodologia utilizada no estudo foi a Pesquisa-Ação, com
natureza quali-quantitativa e explicativa, buscando a partir de situações problemas
com uma nova abordagem pedagógica, que os alunos sejam capazes de propor
soluções em um ambiente de ensino participativo e interativo. Os resultados obtidos
pela pesquisa utilizando a escala likert, mostrou um alto o grau de satisfação dos
alunos em relação ao método utilizado com índices em todos os quesitos superiores
a 80%. Na NPS - Net Promoter Score, obteve-se resultado igual 36 % demonstrando
que poderão promotores da metodologia.

Palavras-chave Metodologia Ativa; Aprendizagem Baseado em Problemas;
Engenharia de Produção

ABSTRACT

In the current context, there is an eminent need for innovation in the teaching-learning
process, including in higher education. Active methodologies have presented efficient
didactic tools, such as the Problem-Based Learning methodology, which combines
theoretical concepts in practical activities in a collaborative work, aligning with the
needs of the market, which seeks professionals who can overcome the frequent
challenges with flexibility, proactivity and teamwork in solving problems. In this sense,
this work aims to analyze the efficiency in the acquisition and retention of knowledge
of the Problem-Based Active Learning Methodology, applied in the subject Introduction
to Administration, in the Production Engineering course at UTFPR – Campus Londrina.
The methodology used in the study was Action Research, with a quali-quantitative and
explanatory nature, seeking from problem situations with a new pedagogical approach,
so that students can propose solutions in a participatory and interactive teaching
environment. The results obtained by the research using the Likert scale, showed a
high degree of student satisfaction in relation to the method used, with rates in all items
above 80%. In NPS - Net Promoter Score, a result equal to 36% was obtained,
demonstrating that they can promote the methodology.
Keywords Active Methodology; Problem-Based Learning; production engineering

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Comparação entre os modelos tradicionais e a metodologia ativa... 13
Figura 2 - Aprendizagem ativa e a performance do aluno ................................... 15
Figura 3 – Alguns tipos de metodologias ativas .................................................. 16
Figura 4 – Ciclo de aprendizagem da ABP ............................................................ 19
Figura 5 - Esquema de Aprendizagem Baseada em Problemas ......................... 20
Figura 6 - Conceito do NPS .................................................................................... 22
Figura 7 - Plano de Aula baseado na ABP ............................................................ 24
Figura 8 - Atividade Aplicada: Definição do Problema ........................................ 26
Figura 9 - Resposta da Atividade: Definição do Problema .................................. 27
Figura 10 - Atividade Aplicada: Diagnóstico Inicial ............................................. 28
Figura 11 - Resposta da Atividade: Diagnóstico Inicial ....................................... 28
Figura 12 - Atividade Aplicada: Investigação ....................................................... 29
Figura 13 - Resposta da Atividade: Investigação ................................................. 30
Figura 14 - Atividade Aplicada: Compreensão Compartilhada ........................... 31
Figura 15 - Resposta da Atividade: Compreensão Compartilhada ..................... 32
Figura 17 - Dinâmica do método de ensino .......................................................... 34
Figura 18 - Recursos Tecnológicos Utilizados ..................................................... 34
Figura 19 - Autonomia na construção do conhecimento..................................... 35
Figura 20 - Trabalho colaborativo do grupo ......................................................... 36
Figura 21 - Interação com o mediador ................................................................... 36
Figura 22 - Relação da teoria com a prática.......................................................... 37
Figura 23 - Cálculo do NPS..................................................................................... 38
Figura 24 – Contribuições dos Alunos .................................................................. 38

7

SUMÁRIO

1

INTRODUÇÃO .................................................................................................. 8

1.1

PROBLEMA....................................................................................................... 9

1.2

JUSTIFICATIVA .............................................................................................. 10

1.3

OBJETIVOS .................................................................................................... 11

1.3.1 Objetivo geral .................................................................................................... 11
1.3.2 Objetivos específicos ........................................................................................ 11
1.4

Estruturação do trabalho ................................................................................. 11

2

INOVAÇÃO PEDAGÓGICA E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E

COMUNICAÇÃO ....................................................................................................... 12
2.1

Metodologias Ativas de Ensino........................................................................ 14

2.2

Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) ................................................ 16

3

METODOLOGIA ............................................................................................. 21

4

APLICAÇÃO DA ABP NO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO ..... 23

4.1

Planejamento das Aulas .................................................................................. 23

4.1.1 Elaboração do plano de ensino baseado na ABP ............................................. 23
4.2

Etapas do Desenvolvimento ............................................................................ 25

4.2.1 Fase inicial ........................................................................................................ 25
4.2.2 ABP Fase 1: Definição do Problema................................................................. 26
4.2.3 ABP Fase 2: Diagnóstico Inicial ........................................................................ 27
4.2.4 ABP Fase 3: investigação ................................................................................. 29
4.2.5 ABP Fase 4: compreensão compartilhada ........................................................ 30
4.3

Pesquisa Satisfação dos Alunos quanto ao Método ABP ............................... 33

5

CONCLUSÃO ................................................................................................. 39

6

REFERÊNCIAS ............................................................................................... 40

ANEXO A– SITUAÇÕES PROBLEMAS .................................................................. 43
Anexo B - FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE............................. 46

8

1

INTRODUÇÃO
Atualmente, tem sido muito discutido a questão da evasão e reprovação em

instituições de Ensino Superior por se tratar de um problema comum que gera
preocupações e questionamentos, este cenário também ocorre nos cursos de
engenharias, principalmente nos primeiros anos, onde os motivos podem ser os mais
diversos, porém os prejuízos são significativos. De acordo com o INEP (2017) o índice
de evasão nas engenharias chegou a 39%.
Conforme Silveira (2005), desde a criação dos primeiros cursos de engenharia
no século XVIII até os dias atuais, ocorrem mudanças econômicas, tecnológicas e
sociais, sendo que no mundo globalizado a velocidade no surgimento de novas
tecnologias e inovações que são fundamentais para impulsionar o desenvolvimento
industrial impactam diretamente nos futuros engenheiros, que precisam estar aptos e
ter a habilidades e capacidade de resolver problemas, produzir e compartilhar
conhecimentos em suas atividades profissionais
Diante deste cenário, o ensino tradicional tornou-se obsoleto, fazendo surgir
novas métodos de ensino, tais como as Metodologias Ativas, que despertam no
estudante um ambiente mais interativo, onde ele possa resolver problemas e
apresentar resultados, utilização conceitos teóricos em atividades práticas em um
trabalho colaborativo.
Segundo Santana (et al. 2019) a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP)
surge como uma alternativa que parte da investigação de problemas autênticos e
abertos, na qual os estudantes trabalham em equipes para desenvolver uma solução
viável desenvolvimento de habilidades como pensamento crítico e criatividade, ao
mesmo tempo em que permite que conceitos-chave da área em questão sejam
aprendidos. contribuem para um grau mais alto de envolvimento nas atividades em
sala de aula e em níveis mais elevados de compreensão dos conteúdos em
comparação com currículos tradicionais de engenharia.
Nesse sentido, esta pesquisa trará discussões de como a metodologia ativa
ABP aplicada na disciplina Introdução à Administração, no curso de Engenharia de
Produção da UTFPR campus Londrina, poderá exercer um papel fundamental para a
retenção e motivação dos alunos, promovendo atividades práticas que auxiliam na
aprendizagem.
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1.1

PROBLEMA
As metodologias tradicionais de ensino, com disciplinas que utilizam

exclusivamente conceitos teóricos, ainda são adotadas pela maioria dos professores,
muitas vezes não atingindo a eficiência no processo de ensino-aprendizagem e
contribuindo para aumentar a ocorrência de reprovações e evasões no curso de
graduação de Engenharias.
Nas universidades públicas temos consequências que representam um
desperdício financeiro muito evidente: a reprovação e o abandono significam recurso
público investido sem o devido retorno, já que são alocados professores, funcionários,
equipamentos e espaço físico, cujo aproveitamento é subestimado (SILVA FILHO et
al., 2007).
Conforme Relatório de Avaliação dos Resultados da Gestão UTFPR de 2017,
no período de 2012 a 2017 na UTFPR, foram matriculados 52.365 alunos, destes
19.879 desistiram, o que mostra uma evasão global de 38%, sendo que 33% ocorrem
no 1º semestre do curso, sendo que o valor passa para 51% até o final do 1º ano e
chega ao número de 72% até o final do 2º ano. A média anual de evasão na UTFPR
está entre 3000~4000 alunos, considerando o custo de R$ 17 mil por aluno, reduzindo
a evasão em apenas 1%, ocorre um ganho na ordem de R$ 510~680 mil ao ano.
Por outro lado, o mercado de trabalho vem exigindo mão de obra mais
qualificada e preparada como diferencial competitivo, com isto as instituições
precisam formar profissionais capazes de superar desafios frequentes, ter flexibilidade
e proatividade na busca pela resolução de problemas.
Nesse sentido, faz-se necessário reestruturar o contexto de sala de aula. As
novas Metodologias Ativas de Aprendizagem vêm se tornando modelos educacionais
mais interativos, onde os conteúdos transformam-se em conhecimento, expandindo o
ponto de vista do aluno e promovendo nos docentes uma nova perspectiva
pedagógica.
Cabendo-nos a seguinte pergunta de partida: Em que medida a metodologia
ativa Aprendizagem Baseada em Problemas pode ser eficaz no desenvolvimento do
processo de conhecimento no curso de Engenharia de Produção da UTFPR, Campus
Londrina?
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1.2

JUSTIFICATIVA
Incorporar no conteúdo programático destas disciplinas a utilização de prática

pedagógicas para estimular os alunos, através de atividades simples que utilizando
jogos, dinâmicas, aplicativos de celular ou computador que possibilitem ao aluno uma
visão diferenciada destas disciplinas melhorando o aprendizado e reduzindo o número
de reprovações e evasões.
A evasão pode ser causada por vários fatores, entre eles destaca-se a
metodologia tradicional adotada, onde a forma da transmissão do ensino deixa o aluno
em um papel passivo no processo de aprendizagem, soma-se a isto uma carga teórica
grande nos primeiros semestres. A metodologia ABP busca aumentar a permanência
dos alunos nas instituições, bem como melhorar a qualidade da aprendizagem,
através de atividades participativas em que o estudante é instigado a buscar o
conhecimento.
Com o avanço das Tecnologias e sua presença constante em nosso cotidiano,
sendo parte integrante da nossa rotina deixando as atividades cada vez mais
interativas e colaborativas, portanto as Tecnologias da Informação e Comunicação
(TICs) são recursos que precisam ser inseridos também no cenário educacional,
sendo utilizada como ferramenta de ensino, apoio aos conteúdos, pois desperta o
interesse dos alunos nos processos de ensino.
Para a universidade está abordagem didática, possibilita aos docentes a busca
constante de melhoria do sistema didático pedagógico, motivando os professores na
busca de alternativa educacionais para aplicar na sala de aula, neste sentido aplica
em disciplinas especificas da UTFPR Londrina, mas podendo ser expandida para
outros cursos e universidades. Para os alunos desperta uma visão da disciplina que
seja motivacional, aumentando sua satisfação e consequentemente diminuindo as
evasões e reduzindo as reprovações.
A abordagem as práticas pedagógicas nas universidades e em especial nos
cursos de Engenharia, ainda é um assunto novo que apresenta ainda muita
desconfiança por parte dos docentes, portanto este estudo preenche uma lacuna e
contribui de maneira proativa para quebra paradigmas, contribuindo para inclusão de
novas formas de se pensar o plano de ensino e trazendo oportunidades para o
discente aprender de uma maneira mais leve e nem por isto menos efetiva.
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1.3

OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo geral
Analisar a eficiência na aquisição e retenção do conhecimento da Metodologia
Ativa Aprendizagem Baseada em Problemas, aplicada na disciplina de Introdução à
Administração, no curso de Engenharia de Produção da UTFPR – Campus Londrina.
1.3.2 Objetivos específicos
•

Realizar uma fundamentação teórica sobre Metodologias Ativas e do

método Aprendizagem Baseada em Problemas;
•

Elaborar Plano de Ensino utilizando Metodologia Ativa Aprendizagem

Baseada em Problema para a disciplina de Introdução à Administração;
•

Aplicar as aulas utilizando a Metodologia Ativa Aprendizagem Baseada

em Problema;
•

Verificar da eficácia da metodologia na aquisição do conhecimento e na

percepção dos alunos.
1.4

ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO
Este trabalho será dividido em 4 etapas:
Na primeira etapa será feita uma fundamentação teórica sobre Metodologias

Ativas de Ensino e sobre o método Aprendizagem Baseada em Problema.
Na segunda foi elaborado um plano de aula de 4 horas / aula com o conteúdo
sobre o tema comunicação da disciplina Introdução à Administração
Na terceira etapa foi a aplicação em sala de aula da metodologia, que devido a
pandemia foi realizado de forma remota, através do google meet, onde os alunos
foram divididos em grupos para analisarem situações problemas e posteriormente
propor soluções apresentando a sala de forma a ter um conhecimento compartilhado.
A quarta etapa foi realizado pesquisas via google forms, feita a coleta de dados
e posteriormente sua análise, considerando a satisfação do aluno quanto o método
Aprendizagem Baseada em Problema.
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2

INOVAÇÃO PEDAGÓGICA E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO
Na era digital, onde a tecnologia e informação impactam em tudo e a todos, nas

empresas surge a Industria 4.0 e um mercado de trabalho que amplia seus horizontes,
as pessoas utilizam computadores e celulares com mais qualidade e agilidade, onde
a tecnologia está presente em suas vidas, seja através da inteligência artificial,
armazenamento em nuvem, entre outros itens que passaram a ser essenciais, em um
futuro cada vez mais conectado.
Conforme Unesco (2020) a Agenda Educação 2030 prioriza uma cidadania
plena, responsável, comprometida e transformadora, isto implica no fortalecimento da
aprendizagem, onde as tecnologias de informação de comunicação (TIC) exercem um
papel cada vez mais importante na maneira que nos comunicamos, aprendemos e
vivemos, nas universidades as TIC como quaisquer ferramentas, devem ser usadas e
adaptadas para apoiar e enriquecer a aprendizagem, contribuindo na qualidade de
ensino e aprendizagem, no desenvolvimento profissional de professores, tal fato é
reforçado por Lévy (1999) que ressalta que o uso das TIC potencializa a produção de
saberes, construídos de forma interativa, coletiva e colaborativa, favorecendo a
criação e compartilhamento do conhecimento de maneira lúdica.
As mudanças ocorridas com o advento do avanço tecnológico interferem de
modo significativo no contexto da sala de aula, fazendo com que o ensino tradicional
por ser mais passivo se torne defasado e consequentemente necessitando de
mudanças no processo de ensino aprendizagem e didática do professor, este aspecto
afeta todas as esferas, inclusive nas universidades. Diante deste cenário as
metodologias ativas de ensino surgem com uma opção de renovação na forma de
pensar a aprendizagem.
Para Braga (2016), introduzir mudanças no ensino superior mediante
processos inovadores é contribuir para melhorar a aprendizagem dos estudantes.
[...] o modelo de ensino, baseado em transmissão e retransmissão de
informações, com o objetivo de “construir” conhecimento pelo acúmulo destas
informações, para formar um corpo de conhecimentos teóricos e,
posteriormente, dar aplicabilidade, quando do momento do estágio e do
exercício da profissão, está em total desacordo com a dinâmica da estrutura
contemporânea das profissões e da vida na sociedade atual. (BRAGA, 2016,
p. 2).
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Conforme Debald (2020), a educação convencional ensina de maneira
padronizada, pautada em falas do docente e audição dos alunos, com instruções e
conhecimento medido por informações memorizadas, repetidas em provas, mas
nunca analisadas, o que contribuiu pouco para o desenvolvimento de habilidades e
competências dos alunos e muito menos para formar pessoas criativas, que atuam de
forma colaborativa.
Para utilizar as Metodologias Ativas, conforme Valadares (2011) é necessária
uma qualificação dos docentes que precisam entender seu perfil novo de mediador,
deixando o protagonismo para o aluno, compreender que o aprendizado está
relacionado ao contexto social e que o método de ensino, aprendizagem e avaliação
tem variações conforme suas finalidades. A Figura 1, mostra a comparação entre os
modelos tradicionais de ensino e a metodologias ativas.
Figura 1 - Comparação entre os modelos tradicionais e a metodologia ativa
Tradicional

Ativa

Base metodológica
para
desenvolvimento
de atividades

Pedagogia – aplica conceitos de
aprendizagem em crianças para
adultos.

Andragogia – reconhece a
diferença no aprendizado de
adultos e busca características
específicas de aplicação

Métodos
disponíveis

Geralmente restrito à aula teórica.

Inúmeros métodos disponíveis,
que preenche a distância entre a
sala de aula e a atuação direta no
ambiente profissional

Papel docente

Ativo – atua como transmissor de
informações.

Interativo – interage com os
alunos, atuando como facilitador
do aprendizado.

Papel do aluno

Passivo – tenta absorver
informações., muitas vezes sem
espaço para críticas.

Ativo – responsável pelo próprio
ensino, exerce atitude crítica e
construtiva.

Vantagens

Trabalho com grandes grupos.
Compreende todo o conteúdo a
ser adquirido sobre um assunto.
Baixo custo e trabalho menor
para o docente.

Individualiza as necessidades dos
alunos ao trabalhar com grupos
menores, facilitando a interação
com o professor.

Desvantagens

Avaliação restringe a métodos
pouco discriminativos. Não se
tem certeza sobre o aprendizado
em profundidade.

Consome enorme tempo para o
preparo, avaliação e aplicação.
Transmite todo o conteúdo e foca
no essencial de modo exaustivo.

Fonte: Adaptado de Souza, et.al. (2014)
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2.1

METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO
Segundo Araujo (2015) a prática da metodologia ativa tem início no final do

século XIX, na Escola Nova com propostas diferenciadas e inovadoras, onde em sua
metodologia o aluno deveria ser preparado para se inserir na sociedade por meio da
educação que o ajudaria a desenvolver o pensamento crítico e reflexivo, de modo a
inserir as pessoas no seu contexto social. Seu principal precursor foi John Dewey
(1859-1952) que defendeu a importância da aprendizagem ocorrer pela ação –
learning by doing – por meio de atividades práticas do seu cotidiano
As metodologias ativas de ensino aproximam a sala de aula a realidade
profissional, com problemas e situações reais para que os alunos possam vivenciar
experiências, para desenvolver sua criatividade e autonomia com a finalidade de
desenvolver habilidades, competências e suas atitudes.
De acordo com Debald (2020) ao utilizar as Metodologias Ativas, renuncia-se
aos exercícios repetitivos e indo atrás de elementos fundamentais e instigantes nas
diversas áreas de atuação profissional, com uma avaliação formativa utilizando o
feedback como instrumento para motivar o estudante a aprender, acompanhar em seu
processo de aprendizagem de forma contínua, com a colaboração dos colegas e
docentes.
De acordo com Zanon et al. (2015), as Metodologias Ativas referem-se à ação
do estudante com seus estudos tendo o professor como mediador e orientador da
construção do conhecimento. O desafio é fazer com que os profissionais docentes
procurem adotar essas Metodologias Ativas ao invés das tradicionais com aulas
expositivas e que colaborem para que os alunos reconheçam seu papel ativo nesse
novo processo de ensino-aprendizagem.
A pirâmide de aprendizagem de Glasser (2017), classifica as diferentes
atividades exercidas durante o processo de aprendizagem e o grau de retenção pelos
alunos. O processo de ensino-aprendizagem não se deve limitar à memorização, ao
invés disto o professor deve guiar os alunos a aprenderem através da prática,
tornando-os mais críticos e participativos. Portanto “a boa educação é aquela em que
o professor pede para que seus alunos pensem e se dediquem a promover um diálogo
para promover a compreensão e o crescimento dos estudantes” (Glasser, 2017).
Conforme Figura 2:
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Figura 2 - Aprendizagem ativa e a performance do aluno

Fonte: GAZETA DO POVO (2021)

Conforme Berbel (2011, p.29), “as Metodologias Ativas baseiam-se em formas
de desenvolver o processo de aprender, utilizando experiências reais ou simuladas,
visando às condições de solucionar, com sucesso, desafios advindos das atividades
essenciais da prática social, em diferentes contextos”. Com um entendimento similar
Morán (2015), entende que nas metodologias ativas de aprendizagem, o aprendizado
se dá a partir de problemas e situações reais; os mesmos que os alunos vivenciarão
depois na vida profissional, de forma antecipada, durante o curso, sendo pontos de
partida para avançar para processos mais avançados de reflexão, de integração
cognitiva, de generalização, de reelaboração de novas práticas.
O maior desafio do docente no ensino superior é fazer com que o acadêmico
tenha uma participação efetiva nas discussões de sala de aula. Em muitos
casos, percebe-se que a dificuldade não está no conteúdo, mas no aspecto
metodológico, ou seja, o docente tem domínio sobre a temática, mas não
consegue encontrar uma forma adequada de abordá-la que possibilite a
aprendizagem. (DEBALD, 2020, p. 2).

As metodologias ativas exercem um papel motivador e se propõem a facilitar o
aprendizado, aumentar a autonomia e manter o comprometimento, e existe muitos
tipos de metodologias ativas que podem ser aplicados conforme o entendimento do
docente, também de acordo com o conteúdo a ser aplicado. A Figura 3 mostra os
principais métodos utilizados.
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Figura 3 – Alguns tipos de metodologias ativas

Sala de Aula
Invertida

Consiste na inversão das ações que ocorrem em sala de aula e fora dela.
Atividades práticas considerando discussões, assimilação e a compreensão
dos conteúdos como objetivos centrais protagonizados pelo estudante em sala
de aula, com o professor, como mediador. Já a teoria ocorre
preferencialmente fora da sala de aula, com os materiais de estudo devem ser
disponibilizados com antecedência (VALENTE, 2014).

Aprendizagem
entre Pares

Os alunos interagem entre si, explicando uns aos outros os conceitos
estudados e atuam na resolução de problemas (MARCONI,2011)

Aprendizagem
Baseada em
Problemas

Método que traz os problemas do mundo real para dentro da sala de aula,
buscando desenvolver nos alunos a capacidade de resolvê-los por meio da
elaboração de pensamentos críticos e busca de conhecimento sobre o
assunto. (RIBEIRO et al., 2008).

Gamificação

Fatores característicos como motivação, participação ativa, competitividade,
maior responsabilidade pela aprendizagem, entre outros, que podem guiar
professores na definição de métodos pedagógicos e atingimento dos seus
objetivos. DEBALD, 2020

Aprendizagem
Baseada em
Projetos

É uma das formas mais eficazes de envolver os estudantes nos processos de
ensino e de aprendizagem (BENDER, 2014)
Fonte: Elaborado pelo autor, 2021

O papel chave dos engenheiros em uma organização é resolver a maior
variedade de problemas. De acordo com Morán (2015) a formação de um Engenheiro
de Produção engloba competências e habilidades para exercer sua função de maneira
correta, ética e profissional, baseia-se no que ele aprendeu e nas competências
desenvolvidas no decorrer de sua formação.
Dessa forma, a Metodologia Ativa escolhida para esta pesquisa é a ABP, pois
corrobora com as prerrogativas das competências exigidas pelo Engenheiro de
Produção. Segundo Ribeiro (2008) atualmente de se desenvolver a capacidade de
resolução de problemas, e o uso destes casos da vida real em sala de aula amparase na proposta de que o desenvolvimento do raciocínio lógico e analítico orientado à
resolução de problemas é essencial para a aquisição de conhecimentos.
2.2

APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS (ABP)
Segundo (BOROCHOVICIUS et.al, 2014) o ABP surge em 1965 na escola de

medicina de McMaster - Canadá, onde John Evans e mais quatro jovens médicos
acreditavam que os estudantes deveriam desenvolver habilidades para resolver um
problema, tendo que avaliar, interpretar e aplicar uma grande quantidade de
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informações para depois desenvolver os conceitos teóricos desta situação problema.
Eles foram inspirados nos modelos de Faculdade de Medicina da Case Western
Reserve University de Ohio e no da escola Médica de Harvard onde as discussões
dos casos ocorriam nos últimos períodos dos cursos, após o conhecimento do
conteúdo.
Conforme RIBEIRO (2008) a ABP foi implantada no Brasil na Escola de Saúde
Pública do Ceará em 1993, na Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA) em 1997
e no curso de Ciências Médicas da Universidade de Londrina (UEL) em 1998. Com a
comprovação de que ao solucionar problemas apresentavam maior rendimento, a
ABP deixou de ser exclusiva da área médica e atualmente vem sendo empregado em
todo mundo em outras áreas como engenharia, enfermagem, pedagogia e também
na administração.
Segundo Zagheni (2017), a ABP é uma metodologia que propõe a utilização
problemas reais ou hipotéticos, relacionados com a prática do futuro profissional em
formação, onde as organizações têm procurado por profissionais que possuam as
habilidades, competências e atitudes que atendam as expectativas de um mundo
globalizado e competitivo.
De acordo com Lopes et.al. (2011) apud Quintilhano et.al. (2019, p.3), “o
problema é o ponto principal da ABP, pois é este que deve conduzir a aprendizagem,
podendo ser organizado e desenvolvido em ciclos previamente elaborados de
atividades”.
Conforme Munhoz (2016) se recorrermos a literatura mais ligada a
administração das organizações, vamos perceber que a ABP, está alinhada com o
pensamento de grandes autores como Drucker (2001) mostrando que o mercado
exige um profissional do conhecimento, que seja altamente qualificado, e que tenha
como principal função nas organização a conversão da informação em conhecimento,
que vão atuar em organizações aprendentes que conforme Senge (2010) é uma
organização não somente voltada para a educação de seus colaboradores, mas
também voltada para processos de formação permanente e continuada, com
disseminação de conhecimentos.
Segundo Mamede (2001 apud BOROCHOVICIUS et.al., 2014), a ABP além de
uma estratégia de aprendizagem, também é uma filosofia curricular, onde os alunos
de forma autodirigidas buscam e constroem seu conhecimento de uma maneira ativa
e colaborativa, aprendendo de forma contextualizada e que não deve ser utilizado de
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maneira isolada em determinadas disciplinas. Aliás este aspecto outros autores
entendem diferente, Filatro e Cavalcanti (2018) a ABP pode ser utilizada de maneira
isolada por professores e especialistas e que pode, inclusive, ser conduzida em
espaços digitais que utilizam ferramentas tecnológicas para mediar a comunicação
entre estudantes e professor.
Conforme Munhoz (2016) a ABP deve oferecer ao aluno a visão do que vão
enfrentar na vida profissional, assim desenvolvendo conhecimentos e habilidades,
para tanto apresenta algumas características:
•

Utiliza os problemas para desenvolvimento, não com a finalidade testar

as habilidades dos alunos, mas sim o desenvolvimento de habilidades;
•

Os problemas devem ser mal estruturados, onde o que importa mais é o

processo de montagem da solução do que a resolução propriamente dita;
•

Os alunos recebem orientações gerais de como abordar o problema e

tem que buscar o conhecimento para resolver, tendo os professores mediadores;
•

Utiliza a formação de grupos e sua avaliação é baseada no desempenho

da equipe como um todo.
Após muitos anos com um sistema de educação tradicional focado no
professor, a ABP muda este cenário colocando os alunos como elemento principal do
processo, em que através de um problema motivador, ele precisa aprender a pensar
de maneira crítica e reflexiva, a trabalhar em equipe, onde assim possa realmente
desenvolver e aplicar o conhecimento adquirido em ambientes como sala de aula e
profissional.
2.3 ETAPAS DA METODOLOGIA APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS
A ABP, por ser uma metodologia colaborativa, requer a organização de equipes
antes da realização das etapas.
De acordo com SAMED et.al. (2013), a ABP desenvolve-se em três fases
principais, sendo elas:
- Fase 1: Encontrar e definir o problema. Os alunos são confrontados com um
mundo real. Perguntas como: “O que eu já sei sobre o problema?”, “O que eu preciso
saber para enfrentá-lo?”, “Quais os recursos posso buscar ou acessar para solucionálo?”, podem ser feitas nessa etapa.
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- Fase 2: Acessar, avaliar e utilizar informações. Depois de terem definido o
problema, os alunos podem acessar diferentes meios de informação. A internet pode
ser um recurso de destaque para essa finalidade.
- Fase 3: Síntese e desempenho. Nessa etapa os alunos devem solucionar o
problema. Eles devem reorganizar as informações a cada reunião realizada.
Estas fases se encontram no do ciclo de aprendizagem da ABP propostas por
Hmelo-Silver (2004), conforme Figura 4.
Figura 4 – Ciclo de aprendizagem da ABP

Fonte: Hmelo-Silver (2004)

O ciclo da aprendizagem é formado por momentos específicos (Figura 4). O
primeiro momento é o de formular e analisar o problema. Uma vez apresentados à
situação-problema, os alunos são orientados a entender as informações fornecidas
(cenário do problema) e o que cada aluno tem de conhecimento sobre a assunto em
questão (identificar os fatos), com base nisto já são capazes de esboçar algumas
ideias (gerar hipóteses) para a resolução do problema proposto, através de um filtro
das informações que acharem relevantes conseguem (identificar deficiências ou
lacunas de conhecimento) para resolver a situação-problema.
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O segundo momento do ciclo de aprendizagem (aprendizagem autodirigido)
tem como característica a aprendizagem individual e autodirigida, onde o aluno
identifica suas necessidades de estudo para compreensão do problema e busca
métodos para entender o conteúdo, neste ponto específico o avanço da tecnologia
possibilita o acesso a material didático com rapidez e sua absorção mais efetiva, para
que o conteúdo pesquisado, seja compartilhado e discutido posteriormente com os
demais integrantes da equipe.
No terceiro momento, os alunos se reúnem sendo que agora cada um com
diferentes informações (aplicar novos conhecimentos ao problema) compartilhando,
debatendo e avaliando (avaliar) o que deverá ser aplicado na resolução, quando a
equipe chegar a um acordo sobre como o problema é solucionado, deve concluir a
atividade, lembrando que o ciclo pode ser repetido várias vezes, até a equipe ter a
solução definitiva.
Para fins didáticos, pode-se atribuir quatro etapas metodológicas para
elaboração do Plano de Ensino. Segundo Araújo (2009), deve-se seguir o esquema,
conforme Figura 5:
Figura 5 Esquema de Aprendizagem Baseada em Problemas

Fonte: Araújo (2009) Apud Nunes (2021)

Na elaboração do Plano de Ensino, que será aplicado na disciplina de
Introdução à Administração do curso de Engenharia de Produção, utilizar-se-á das
etapas dirigidas por Araújo (2009), por sua estrutura eminentemente didática.
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3

METODOLOGIA
Quanto a natureza a pesquisa é quali-quantitativa, pois busca informações

sobre níveis de reprovação e evasão, medições sobre as Metodologias Ativas de
Ensino aplicadas, mas também tem a subjetividade na aplicação das aulas e como
serão absorvidas pelos docentes e discentes.
Segundo Demo (2002), não faz nenhum sentido desprezar o lado qualitativo,
ao invés disto sabendo integrar a parte quantitativa só teremos ganho, “porque
qualidade não é a contradição lógica da quantidade, mas a face contrária da mesma
moeda” (DEMO, 2002, p.35). É fundamental que a abordagem esteja a serviço do
objeto da pesquisa, e não o contrário, com o propósito de daí tirar, o melhor possível,
os saberes desejados. Parece haver um consenso, pois, quanto à ideia de que as
abordagens qualitativas e quantitativas devem ser encaradas como complementares,
em vez de mutuamente concorrentes (LAVILLE & DIONNE, 1999).
Quanto os objetivos é uma pesquisa explicativa, pois está interessada na
opinião dos discentes em relação as novas práticas pedagógicas. Segundo MATTAR
(2001), os métodos utilizados pela pesquisa exploratória são amplos e versáteis. Os
métodos empregados compreendem: levantamentos em fontes secundárias,
levantamentos de experiências, estudos de casos selecionados e observação
informal.
O método utilizado no estudo será a Pesquisa-Ação, pois requer uma ação do
autor em um processo investigativo, buscando a partir de um problema coletivo
recorrente nos cursos de Engenharia, propor uma nova abordagem pedagógica,
buscando um ensino participativo e interativo, aumentando a satisfação e retenção
por parte do aluno.
A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social que é concebida e realizada
em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema
coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da
situação da realidade a ser investigada estão envolvidos de modo cooperativo
e participativo (Thiollent,1985:14).

Este trabalho vai utilizar conceitos das metodologias ativas de ensino, aplicados
a disciplina de Introdução a Administração com a aplicação da metodologia ABP em
sala de aula.
Para validar e consolidar este conceito de satisfação em relação a metodologia
ABP aplicada em uma visão que considera o aluno como uma cliente da Universidade
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e para avaliar qual significativa foi o impacto da atividade realizada, foi utilizado o
critério do NPS que significa Net Promoter Score, metodologia criada em 2003 por
Fred Reichheld, para mensurar como as empresas estão lidando com seus clientes
ou pessoas com as quais interage, pontuando em uma escala de 0 a 10, e verificando
seu comportamento com promotores, neutros ou detratores conforme figura 6
Figura 6 - Conceito do NPS

Fonte: o2marketing
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4

APLICAÇÃO DA ABP NO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

4.1

PLANEJAMENTO DAS AULAS
Considerando que a ABP propicia uma aprendizagem colaborativa, que leva a

resolução de problemas, promovendo a autonomia do aluno, neste capítulo será
aplicado o método na disciplina de Introdução a Administração, ofertada no primeiro
período do curso de Engenharia de Produção da UTFPR – Câmpus Londrina.
4.1.1 Elaboração do plano de ensino baseado na ABP
Com o plano de aula temos o objetivo é que o aluno aprenda o conteúdo de
uma maneira nova que consiga servir sempre para ele, de maneira que possa
entender sua importância e aplicação no dia a dia em situações existentes e futuras.
Para tanto foi definido 9 etapas de desenvolvimento do conteúdo durante as 4
horas/aulas, para viabilizar a construção do conhecimento por parte do aluno e
paulatinamente ir avançando nas quatro fases definidas da metodologia ABP aplicada,
sempre buscando o feedback da turma em cada fase para consolidar e tornar robusto
este processo de aprendizagem, conforme figura 7
Devido a suspensão das atividades presenciais por conta da pandemia do novo
coronavírus (Covid-19), com aulas ocorrendo no formato de Atividades Pedagógicas
Não Presenciais (APNPs), onde o grande desafio foi pensar muito em relação a como
manter a motivação em uma sala de aula virtual, para isto os encontros ocorreram via
google meet com a participação dos envolvidos, buscando potencializar a energia da
turma, mobilizar sua atenção e o esforço de todos com o tema e objetivo da atividade,
para tanto a turma será dividida em grupos que abordaram situações-problemas
distintas e como meio de comunicação para agilizar e ter uma mobilização
permanente com foco no processo da metodologia ABP será utilizado e criado grupos
no aplicativo whatsapp, além de formulários do google forms que devem ser
respondidos a cada fase, assim busca-se manter o estímulo e a atenção dos alunos,
além de servir como instrumento para validar, calibrar e se necessário orientar para
garantir que o processo ocorra de maneira mais uniforme possível entre todas os
grupos.
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Figura 7 - Plano de Aula baseado na ABP
Disciplina:

Conteúdo:

Duração:

Introdução a
Administração

Comunicação Organizacional

4
h/aulas

Identificação de pré-requisitos:

O aluno deverá apresentar noções básicas sobre processo de comunicação.
Melhorar o texto
Objetivos geral:

Compreender, de forma ampla, os aspectos teóricos sobre comunicação e a
aplicabilidade no contexto organizacional, a partir da resolução de problemas.
Objetivos específicos:

- Definir situações problema referente ao tema comunicação organizacional;
- Aplicar em sala de aula e realizar o diagnóstico inicial;
- Planejar a investigar o problema com base nas informações prévias
- Apresentar as soluções para uma compreensão compartilhada.

Procedimentos metodológicos:

Descrição
Dia 2

Apresentação Inicial
Etapa 1 – Apresentar os conceitos de comunicação
fundamentais para a aula
Etapa 2- Dividir os grupos e criar grupos no whatsapp (Lider)
e instruções 4 etapas e missão
Etapa 3- Disponibilizar a situação-problema no grupo
whatsapp do grupo com as instruções
ABP Fase 1: Definição do Problema
Etapa 4- Indicar os problemas de comunicação encontrados
e escolher um que o grupo entende ser o mais crítico a ser
corrigido.
Enviar avaliação no google forms sobre este item para os
grupos
ABP Fase 2: Diagnóstico Inicial

5
15
10

10
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Etapa 5- Correlacionar o problema ao tipo de situação
comunicacional este problema esta envolvido
Enviar avaliação no google forms sobre este item para os
grupos
ABP Fase 3: Investigação

Dia 4

Etapa 6 – O grupo deverá levantar informações e propor uma
para a situação-problema, seguindo a metodologia e os
formulários padrão disponibilizados para esta fase.
Enviar avaliação no google forms sobre este item para os
grupos apontar 3 ferramentas de comunicação para
resolução do problema, através de pesquisa
Etapa 7 – Relembrar os passos realizados na aula anterior

10

20

5

ABP Fase 4: Compreensão Compartilhada
Ferramenta: Planilha ou google forms – Problema, situação
comunicacional, ferramenta de comunicação, ação
proposta.
Etapa 9 – Apresentar a situação-problema e as soluções
propostas pelo grupo (5 minutos)
Formulário para Avaliação da Atividade
Etapa 9 – Encerramento da Aula

20
30
5
5

Fonte: Autor (2021)

4.2

ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO
O desenvolvimento da atividade foi dividido em nove etapas a serem realizadas

durante às 4 horas/aula para garantir que as 4 fases da metodologia ABP seja atingida
com sucesso durante esta atividade.
4.2.1 Fase inicial
Foi apresentado os conceitos de comunicação fundamentais para o
desenvolvimento e servir como suporte básico para toda atividade. Após o
embasamento teórico inicial, os alunos foram divididos em cinco grupos, sendo que
para otimizar e agilizar a comunicação foi utilizado o whatsapp como plataforma de
comunicação e interação, com a criação de grupos específicos para que todas as
instruções referentes as quatros fases da ABP, consigam ser repassadas para todos,
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neste momento os grupos definiram seu líder, responsável por representar o grupo
nas tarefas a serem realizadas, na sequência foram disponibilizadas as situaçõesproblemas específicas para cada grupo, abordando os temas: comunicação de
dispensa; erros na delegação; ruído de comunicação; dificuldade de comunicação do
colaborador (receptor) e dificuldade de comunicação da liderança (emissor),
respectivamente para os grupos A, B, C, D e E.
4.2.2 ABP Fase 1: Definição do Problema
Nesta primeira fase da ABP, após os textos terem sidos enviados para cada
grupo no grupo do whatsapp, os alunos deveriam identificar o problema apresentado,
cada grupo tive dez minutos para interpretar e analisar o conteúdo e responder um
formulário desenvolvido no google forms, conforme figura 8, onde indicaram o líder e
os integrantes, quais os problemas de comunicação encontrados no texto e elencar o
problema que o grupo entender ser o mais crítico e que deve ter uma ação mais
significativa.
Figura 8 - Atividade Aplicada: Definição do Problema

Fonte: Autor (2021)
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Após o envio do formulário obteve se as seguintes respostas, conforme
indicado na figura 9, onde todos os grupos demonstraram uma participação de todos
os membros identificando os principais problemas e apontando o mais crítico não
sendo necessário nenhuma intervenção pelo mediador.
Figura 9 - Resposta da Atividade: Definição do Problema
Grupo Quais os problemas de comunicação
encontrados no texto?

Qual o problema a equipe entende ser o
mais crítico?

A

A falta de comunicação, uma vez que todos acreditavam A forma como ele abordou os participantes para dar a
que seriam demitidos caso o gerente o chamasse para notícia da demissão
conversa
E a interpretação errada, já que pensam que se o gerente
chamasse para a conversar seria demitido.

B

Repreender o subordinado em uma sala panorâmica sem
divisórias. O gerente não procurou instruir com clareza o
subordinado esperando que ele já soubesse o que
deveria ser feito. Ainda dando a o mesmo uma atividade
em tom de ameaça a demissão. O gerente não levou em
consideração que o subordinado era tímido e ainda mais
recém admitido. O subordinado não procurou saber a
melhor maneira de executar a atividade

C

-O vendedor poderia ter conferido a informação com os Na nossa opinião o ponto mais crítico foi o engenheiro
outros, já que era um pedido importante não ter questionado o e-mail
-A solicitação confusa por parte do setor administrativo
-Engenheiro não ter questionado é um problema grave...
-Substituir as cores sem avisar ou questionar outros
setores
-Substituir e não ter perguntado se o cliente aceitaria as
cores é um erro

D

Falta de diálogo devido ao modo explosivo de João e Comportamento muito nervoso por parte de João, com
comportamento muito nervoso com todas as pessoas todas as pessoas com quem trabalha, com respostas
com quem trabalham, com respostas grosseiras, gestos grosseiras, gestos de indignação e um jeito explosivo.
de indignação e um jeito explosivo.

E

Os erros de comunicação são: não deixar as pessoas O problema mais crítico é o da falta de comunicação com
falarem e darem opiniões sobre as decisões tomadas nas a equipe, onde a opinião deles não parece ser válida.
reuniões e falar os defeitos e críticas na frente de todo o
grupo.

O gerente não procurou instruir com clareza o
subordinado esperando que ele já soubesse o que
deveria ser feito. Ainda dando ao mesmo uma atividade
em tom de ameaça a demissão.

Fonte: do Autor (2021)

4.2.3 ABP Fase 2: Diagnóstico Inicial
Nesta segunda fase da ABP os alunos após terem tido o primeiro contato com
a atividade e em grupo identificarem os problemas de comunicação, indicando em
consenso qual era o ponto mais crítico, realização em grupo uma reflexão para fazer
um diagnóstico inicial da situação problema, para tanto foi disponibilizado mais dez
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minutos onde eles correlacionaram o problema ao tipo de situação comunicacional
envolvida e respondendo um formulário desenvolvido no google forms, onde
escolheram uma entre as seis alternativas de múltipla escolha qual era
correspondente ao seu texto.
Figura 10 - Atividade Aplicada: Diagnóstico Inicial

Fonte: Autor (2021)

Nesta fase os alunos tiveram uma certa dificuldade em entrar em consenso de
qual a resposta escolher, mas como ponto positivo foi esta construção de
conhecimentos, onde eles argumentaram colocando seus pontos de vista, os
resultados obtidos estão indicados na figura 11.
Figura 11- Resposta da Atividade: Diagnóstico Inicial
Grupo
A
B
C
D
E

Qual a situação comunicacional envolvida neste
problema?
Dificuldade de comunicação da liderança
Dificuldade de comunicação da liderança
Dificuldade de comunicação do colaborador
Dificuldade de comunicação do colaborador
Dificuldade de comunicação da liderança
Fonte: Dos Autores (2021)
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4.2.4 ABP Fase 3: investigação
Como parte final destas primeiras duas horas/aula da disciplina, foi realizado a
terceira fase da ABP, que é a investigação onde os alunos levantaram as informações
necessárias para a resolução do problema, pesquisando pela internet devido ao fato
das aulas estarem sendo via APNP’s e indicando três ferramentas e ou formas de
comunicação para resolver a situação problema do seu grupo, foi disponibilizado o
tempo de 20 minutos, onde eles efetuaram a pesquisa e juntos promoveram a
construção do conhecimento e consequentemente, definindo a solução que o grupo
elencou como a mais robusta e coesa, indicando via formulário desenvolvido no
google forms, conforme figura 12
Figura 12 - Atividade Aplicada: Investigação

Fonte: Autor (2021)

Esta fase foi onde os grupos tiveram maior sinergia na busca pelas ferramentas
e ou formas de comunicação, foi necessário expandir o tempo original sugerido em
mais 10 minutos, pois a construção do conhecimento estava a todo vapor, com a
participação contribuindo através do grupo de whatsapp, as respostas dos grupos
estão descritas conforme figura 13
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Figura 13 - Resposta da Atividade: Investigação
Grupo

A

B
C

D

E

Pesquisar na internet e indicar 3 ferramentas e ou formas de
comunicação para resolver este problema.
Para resolver o problema, o gerente poderia ter organizado uma reunião com
os funcionários, mandado um e-mail de demissão ou explicar ao funcionário,
melhorando sua comunicação verbal, que por motivos de força maior, a
empresa foi obrigada a fazer tais demissões.
Mostre-se acessível. Preste atenção no outro. Entenda que a comunicação
entre líder e equipe é uma via de mão dupla.
-O engenheiro poderia ter dado um feedback para ter certeza do pedido
-A empresa poderia ter ligado para o cliente solicitando a mudança das tintas
-Melhor comunicação entre fábrica e o setor de vendas.
Caso João recebesse um feedback de seus colegas de trabalho, a respeito de
seu comportamento agressivo, ele poderia repensar sua maneira de agir,
tornando a ferramenta do feedback válida para este problema. Outra maneira,
seria a melhora no modo como João se comunica com os outros funcionários
e uma melhora no seu modo agressivo, pois esses dois problemas dificultam
e muitas vezes até impossibilitam a comunicação, expondo assim, as outras
duas ferramentas válidas para a resolução do problema.
Melhorar o recebimento do feedback que até o momento não existe.
Melhorar a forma e o local adequado para se comunicar.
Melhor a forma de se expressar e mudar o comportamento.
Fonte: Dos Autores (2021)

4.2.5 ABP Fase 4: compreensão compartilhada
Para esta quarta fase da ABP foi reservado o tempo de duas horas/aulas, onde
foi utilizado o tempo inicial para relembrar os passos realizados na aula anterior e
assim criar uma conexão com tudo que já tinham construído no último encontro,
posteriormente foi orientado que eles novamente preencheram o formulário
desenvolvido no google forms, no tempo de vinte minutos, conforme figura 14, onde
as respostas foram utilizadas na apresentação que cada grupo fez com duração de
cinco minutos, onde os grupos promoveram e apresentaram para toda a sala a
situação problema, o que foi considerado mais crítico pelo grupo, as ferramentas de
comunicação e a solução proposta pelo grupo, garantindo a compreensão
compartilhada, neste processo ocorreu uma interação entre os grupos em um trabalho
colaborativo na construção do conhecimento.
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Figura 14 - Atividade Aplicada: Compreensão Compartilhada

Fonte: Autores (2021)

Na compreensão compartilhada os alunos, conseguiram sintetizar nas suas respostas
todo o contexto da situação problema e principalmente o processo desenvolvido de maneira
colaborativa, o que pode ser verificado nas respostas conforme figura 15
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Figura 15 - Resposta da Atividade: Compreensão Compartilhada
Grupo

Qual o
Qual a situação
problema a comunicacional
equipe
envolvida neste
entende ser
problema
o mais crítico
?

Ferramentas e ou formas de
comunicação para resolver este
problema.

Qual a ação proposta para
resolver o problema

A

O
problema Dificuldade
mais crítico é a comunicação
maneira como o liderança
gerente
abordou
os
funcionários.

de -Organização de uma reunião com o
da grupo;
-Envio de um e-mail relatando a
demissão e seu motivo;
-Explicar ao funcionário, de maneira
calma e lógica, que por motivos de força
maior, a empresa foi obrigada a realizar
as demissões, ressaltando, além dos
porquês da demissão, as contribuições
dos trabalhadores para a organização.

Para evitar a má interpretação dos
funcionários e o clima pesado na
empresa, o gerente deveria ter feito uma
reunião com todos os funcionários que
iria demitir. Nessa reunião, ele poderia ter
apontado as justificativas da demissão do
grupo, e a fim de não constranger os
trabalhadores, poderia, antes de fazer as
críticas, pontuar as boas contribuições
deles.

B

Falta de clareza Erro na delegação Mostrar-se acessível, entender que a
do gerente ao de tarefa
comunicação entre ele e a equipe é uma
passar
as
via de mão dupla e prestar atenção
instruções

O gerente devia procurar ter maior
clareza ao instruir o estagiário, e o
estagiário deveria argumentar de volta
dizendo que as instruções poderiam ser
mais claras. Além disso, o gerente não
deveria repreender o estagiário em
público, e sim em particular.

O engenheiro Dificuldade
não
ter comunicação
questionado
colaborador
sobre o relatório

de -O engenheiro poderia ter dado um
do feedback para ter certeza do pedido
-A empresa poderia ter ligado para o
cliente solicitando a mudança das tintas
-Melhor comunicação entre fábrica e o
setor de vendas.

A empresa deveria ter mais
comprometimento com o cliente e
também deve informar ao cliente sempre
que uma alteração for feita no pedido.
Também seria interessante a contratação
de um supervisor para que fosse feita
uma checagem do cumprimento das
tarefas realizadas pelos funcionários, de
modo que nada pudesse vir a manchar a
reputação da empresa com o cliente.
A empresa precisa adotar o feedback
entre os setores para que não ocorra
mais confusão entre os relatórios

Comportamento Dificuldade
muito nervoso comunicação
com todas as colaborador
pessoas com
quem trabalha,
com respostas
grosseiras,
gestos
de
indignação e um
jeito explosivo.

de Caso João recebesse um feedback de
do seus colegas de trabalho, a respeito de
seu comportamento agressivo, ele
poderia repensar sua maneira de agir,
tornando a ferramenta do feedback
válida para este problema. Outra
maneira, seria a melhora no modo como
João se comunica com os outros
funcionários e também uma melhora no
seu modo agressivo, pois esses dois
problemas dificultam e muitas vezes até
impossibilitam a comunicação, expondo
assim, as outras duas ferramentas
válidas para a resolução do problema.

A solução encontrada pelo grupo foi a do
treinamento de relações interpessoais
para João, além de uma ferramenta de
feedback para alertá-lo de seu
comportamento inadequado perante à
maneira de tratar seus colegas de
trabalho.

O
problema Dificuldade
mais
crítico comunicação
seria
o liderança
supervisor não
receber/aceitar
os feedbacks da
equipe.

de Melhorar o recebimento de feedback que
da até
o
momento
não
existe.
Melhorar a forma de se comunicar e o
local, para deixar a equipe mais
confortável.

Individualizar os feedbacks negativos,
para que a equipe não se sinta
humilhada. Apresentar treinamentos ao
supervisor para que ele melhore a forma
de
realizar
uma
reunião,
consequentemente aumentando os
feedbacks da equipe e seus resultados

C

D

E

Fonte: Dos Autores (2021)
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Um aspecto muito importante para que todas as fases da metodologia ABP:
definição

do

problema,

diagnóstico

inicial,

investigação

e

compreensão

compartilhada, fossem realizados com sucesso foi a participação efetiva dos alunos,
neste processo de aquisição e integração de novos conhecimentos. A turma tem
matriculados 46 alunos matriculados, destes 33 alunos, participaram diretamente da
atividade, o que representa uma participação de 72% da turma, um número excelente
considerando que a pandemia as aulas estão sendo via APNP e sem a
obrigatoriedade do controle de presença.
Por se tratar de uma metodologia com atividades guiadas, com o objetivo de
solucionar um problema real ou simulado a partir de um contexto, preparando os
alunos para resolverem questões do mundo real, esta participação efetiva dos alunos
deu a eles o protagonismo, permitindo a eles construírem o seu conhecimento,
desenvolvendo sua autonomia, aumentando sua responsabilidade com o conteúdo,
incentivando à leitura e pesquisa e proporcionando um pensamento crítico, ao
mediador coube atuar como facilitador neste processos auxiliando os alunos a se
tornarem solucionadores de problemas, para que eles possam assumir a
responsabilidade de usar as habilidades desenvolvidas por conta própria.
4.3

PESQUISA SATISFAÇÃO DOS ALUNOS QUANTO AO
MÉTODO ABP
Como parte final da metodologia ABP aplicada, foi realizado uma pesquisa de

satisfação com os alunos para validarem o método ABP e o quanto entenderam ser
positivo a sua aplicação e se recomendariam esta experiência para outras turmas. Os
itens serão discorridos a seguir.
Em relação a dinâmica do método de ensino aplicado observou-se que 96%
dos alunos avaliaram como “excelente”, “muito bom” e “bom” o que demonstra a
grande satisfação da turma, o maior índice 44% foi o “excelente”, conforme figura 17.
A dinamicidade do método efetivou-se também pela participação ativa dos alunos
durante a realização das atividades. Como trata de um método colaborativo, os alunos
são levados a compartilhar experiências, favorecendo a construção do conhecimento.
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Figura 16 - Dinâmica do método de ensino
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Fonte: Dos Autores (2021)

No quesito recursos tecnológicos utilizados verificamos que “muito bom” teve o
maior valor com 48%, mas se considerarmos “excelente”, “muito bom” e “bom”, juntos
temos 96%, dos alunos manifestando uma enorme satisfação, conforme figura 18. A
escolha dos recursos tecnológicos de fácil acesso como o google meet, grupos no
whatsapp e formulários do google forms utilizado como plataforma de comunicação
foi uma estratégia que teve uma decisão de extrema importância para a realização da
atividade proposta, porque são plataformas gratuitas e de fácil acesso.
Figura 17 - Recursos Tecnológicos Utilizados

48%

Ruim

4%

16%

1

4

Regular

Bom

12

32%
8

Muito Bom

Excelente

Fonte: dos Autores (2021)

A questão relacionada a autonomia na construção do conhecimento, mostrou
um equilíbrio entre as respostas “excelente” e “muito bom”, com 40% e 36%
respectivamente, se considerar também os 20% que consideraram “bom”, temos um
total de 96%, novamente indicando um alto grau de satisfação dos alunos, conforme
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pode ser visto na figura 19. A construção compartilhada de conhecimento permite que
os alunos façam arguições a partir de suas experiências prévias, levando-os a
reflexões mais críticas em relação a temática abordada dada a multiplicidade de
opinião o processo de resolução do problema fica enriquecido e amplo.
Figura 18 - Autonomia na construção do conhecimento
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Fonte: Dos Autores (2021)

No aspecto trabalho colaborativo do grupo, a maioria considerou com 44%
“excelente”, “muito bom” 20% e "bom" 28 %, o que indica o envolvimento da maioria
dos integrantes da equipe durante a atividade, pois a soma destes dois pontos
representa 96% de satisfação da turma em relação a participação e envolvimento de
todos, conforme figura 20. O trabalho colaborativo do grupo ficou evidente, com a
entrega que tiveram para resolução da situação problema, através do esforço coletivo,
com essa pluralidade de conhecimentos para visualizar que os saberes não são
segmentados.
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Figura 19 - Trabalho colaborativo do grupo
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Fonte: Dos Autores (2021)

A questão relacionada a interação com o mediador foi a que teve o maior
destaque positivo entre todas as outras, a resposta “excelente” tem 56%, “muito bom”
28% e "bom" 16%, totalizando 100% de satisfação dos alunos, conforme figura 21,
mostrando claramente que os alunos entenderam o papel do mediador no processo e
aprovaram como foi feita a condução da metodologia. A função do mediador atuando
como um guia que estimular os alunos a descobrir, interpretar e aprender o conteúdo,
construindo o seu conhecimento, motivando constantemente eles a tomarem suas
próprias decisões de forma colaborativa, promovendo a pesquisa e apoiando os
alunos com dificuldades durante o processo.
Figura 20 - Interação com o mediador
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4

Ruim

Regular

Bom

28%

14

7

Muito Bom

Excelente

Fonte: Dos Autores (2021)

O quesito que indica a relação da teoria com a prática, apresentou as respostas
“excelente”, “muito bom” e "bom" com 48%, 32% e 12%respectivamente, totalizando
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92% de aprovação da turma, conforme figura 22. A relação da teoria com a prática na
metodologia ABP foi presente com a experiência da construção do conhecimento
compartilhado, valorizando as experiências e opiniões por parte dos alunos, entendo
a aplicabilidade do conteúdo em situações reais, possibilita trocar vivencias e com isto
viabilizar uma solução robusta com a participação de todos.

Figura 21 - Relação da teoria com a prática
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Fonte: Dos Autores (2021)

O Gráfico NPS (?????) apresentou as notas dadas pelos alunos onde temos
44% atuando como promotores da metodologia, sendo que destes 32% deram a
pontuação máxima o que mostra a enorme satisfação. Com uma postura neutra
tivemos 48%, sendo que 32% aplicaram a nota 8, ficando no limite para serem
promotores e atuando como detratores tivemos apenas 8% dos alunos, vale ressaltar
que os detratores deram a nota 6, quase atuando como neutros, conforme figura 23.
Com isto tivemos um resultado de NPS igual 36%
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Figura 22 - Cálculo do NPS
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Fonte: Dos Autores (2021)

A última questão era dissertativa onde elencou os seguintes pontos sobre a
metodologia, onde tivemos comentários sobre os pontos positivos e as oportunidades
de melhorias, conforme figura 24.
Figura 23 – Contribuições dos Alunos
Palavras
Chaves

Pontos Positivos

Oportunidades

Método dinâmico Foge dos padrões das aulas regulares.

Associação com
a realidade
Conectividade

Adquirir o conhecimento à respeito da parte
teórica, através de situações práticas,
prováveis de acontecer na rotina de uma
empresa.
Diferentes grupos de alunos conectados,
mesmo sem ser no ensino presencial.

Recurso
Tecnológicos

Os recursos são ótimos e facilitam o
entendimento de vários assuntos.

Colaboração

Treinar a colaboração em grupo e um tema
relacionado à matéria

Conhecimento
Compartilhado

Colaborou para o meu aprendizado, pois após
eu entender o assunto, pude explicar para
meus colegas e vice-versa
Fonte: Dos Autores (2021)

Treinamento para os professores
aplicar este método.
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CONCLUSÃO
Este estudo abordou a ABP e sua aplicação em um tema integrante do

conteúdo programático da disciplina de Introdução a Administração 2021/1 do curso
de Engenharia de Produção da UTFPR campus Londrina. Como a ABP tem como
premissa a aprendizagem com foco no aluno, foi desenvolvido um ambiente com a
aplicação de situações problemas, que refletem a realidade, permitindo aos alunos
desenvolverem habilidades para resolução destes, e que consigam entender sua
relação com a teoria aplicada.
Em relação as metodologias tradicionais, a aplicação da ABP possibilitou uma
dinamicidade no processo de ensino e aprendizagem, de uma maneira participativa
que estimula o pensamento crítico, onde exigiu dos alunos proatividade,
comprometimento, responsabilidade e organização em cada fase aplicada, sendo que
também permitiu a eles a autonomia para buscar as soluções, através de pesquisa,
do trabalho colaborativo em equipe, da busca da construção do conhecimento
compartilhado, desenvolvendo habilidades que certamente fazem a diferença no perfil
que o mercado espera de um futuro engenheiro.
A participação dos alunos foi essencial para conseguir analisar a eficiência na
aquisição e retenção do conhecimento da Metodologia Ativa Aprendizagem Baseada
em Problemas e sua aplicação no curso de Engenharia de Produção da UTFPR –
Campus Londrina. Através das respostas obtidas foi possível verificar um nível de
aceitação e satisfação em mais de 90% em todas as questões por parte dos alunos
em relação a metodologia.
Este trabalho possibilitou o entendimento que os alunos estão abertas as
metodologias ativas e a construção do conhecimento compartilhada e como sua
utilização dentro das engenharias devem se tornar mais frequentes, também buscou
formalizar a metodologia e fomentar o desejo que ela possa ser aplicada estratégia
de ensino em outras disciplinas.
.
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ANEXO A– SITUAÇÕES PROBLEMAS
Comunicação de dispensa – grupo 01
Com a pandemia a empresa X está tendo problemas financeiros, sua diretoria
optou por cortes de pessoal e chamou o gerente de RH (Carlos) para fazer as
demissões. Este após análise, decidiu iniciar o processo por um grupo de nove
empregados da área de informática que estava com capacidade ociosa. Carlos
escolheu uma sexta-feira para informar ao grupo sobre a demissão e chamou cada
empregado para dar a notícia pessoalmente. Iniciava a conversa fazendo a avaliação
de desempenho do demitido, ressaltando os pontos fracos para justificar a demissão.
As reações eram muito negativas: todos esboçavam reações agressivas, criticando a
empresa, alegando que ela não tinha reconhecimento pela contribuição dos seus
empregados etc. Após a terceira conversa, todos os que eram chamados pelo gerente
já sabiam que se tratava da demissão. Instaurou-se um clima de terror. Ninguém
conseguia desempenhar suas tarefas. Em determinado momento, Carlos chamou sua
secretária para fazer uma solicitação. Ela entrou na sala muito nervosa, pedindo pelo
amor de Deus que não a mandasse embora. Carlos se surpreendeu e tratou de
tranquilizá-la, colocando se numa posição de vítima e explicando que só estava
cumprindo decisões tomadas pela diretoria, das quais fora apenas informado.
Erros na delegação – grupo 02
Um gerente chamou um subordinado, recém admitido, e lhe delegou uma
atividade, com prazo bem-definido, dizendo-lhe que se não conseguisse executá-la
não seria aprovado no período de experiência, presumindo que dessa forma ele se
empenharia mais. O subordinado, um tanto tímido, não procurou se informar sobre a
melhor maneira de executar a atividade. O gerente ficou tranquilo, achando que o
novo empregado não teria dificuldade para terminar o trabalho. No dia combinado, o
gerente, surpreso, verificou que o serviço foi feito de forma totalmente inadequada.
Repreendeu-o severamente no seu local de trabalho, um escritório panorâmico sem
divisórias.

44

Ruído de comunicação – grupo 03
O setor de vendas da empresa X, todo final de mês sofre uma pressão em
relação ao desafio de bater as metas, no último dia do mês no final do expediente o
vendedor Antônio fechou um pedido grande com um dos seus principais clientes, mas
não consegui acessar o sistema para cadastrar este pedido, então resolveu fazer uma
gravação com a solicitação do cliente e enviou esse áudio para o seu setor
administrativo, onde o assistente pegou as informações e através de um e-mail
encaminhou para o setor de TI executar o cadastro do pedido no sistema. O setor de
Engenharia vê visualiza os pedidos através de relatórios, apesar da solicitação
bastante confusa não questionou e fez projeto conforme seu entendimento, passando
os desenhos para a fábrica executar as peças, durante a manufatura algumas cores
dos materiais solicitados não tinham em estoque, então prontamente a fábrica
substituiu por outras cores pois os prazos estavam apertados, enviando um e-mail
para o vendedor informando esta alteração, finalmente quando o pedido ficou pronto
o pessoal da montagem foi fazer a entrega e instalação no cliente, foi neste instante
que perceberam uma série de divergências do que realmente o cliente tinha pedido
qual que tinha sido projetado e fabricado.
Dificuldade de comunicação do colaborador (receptor) – grupo 04
João é um funcionário exemplar na empresa X, sempre executa suas atividades
com extrema qualidade e segurança, sempre preocupado com os valores da empresa,
mas apresenta um comportamento muito nervoso com todas as pessoas com quem
trabalham, com respostas grosseiras, gestos de indignação e um jeito explosivo.
Todos reconhecem que João trabalhar muito bem, só que seu temperamento está
interferindo nas suas atividades, pois várias pessoas que precisam interagir com ele
no dia a dia, simplesmente não conversam por conta do seu jeito.
Dificuldade de comunicação da liderança (emissor) – grupo 05
Carlos é um supervisor na empresa Y e toda segunda-feira faz uma reunião
com toda a equipe para definir as ações e metas que devem ser tomadas por todos a
realização das tarefas naquela semana, cobrando o que deve ser feito e impondo
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prazos de maneira autoritária e dizendo que todos devem executar sem reclamar, ele
não abre espaço para ouvir seus colaboradores, também aproveita a reunião para
fazer comunicados gerais. No meio da reunião desta semana para falar de
pontualidade disse que Wilson nas 2 últimas semanas chegou 15 minutos atrasado e
que isto não é mais para se repetir, ao falar de qualidade falou que Pedro e Roger
tiveram os piores índices e que as peças que produziram geraram um retrabalho e
perdas enormes.
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ANEXO B - FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE

Fonte: Autor (2021)

