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RESUMO 

  

Mediante a resistência dos alunos do curso de arquitetura e urbanismo, frente às 
disciplinas que envolvem cálculo estrutural, o presente trabalho busca responder ao 
seguinte questionamento: Quais as contribuições da aplicação da abordagem PBL 
para o ensino na disciplina Estrutura em Metal em um curso de Arquitetura e 
Urbanismo? A pesquisa classifica-se como exploratória, o procedimento técnico 
utilizado foi o estudo de caso, e quanto à abordagem, a pesquisa classifica-se como 
qualitativa e se enquadra na categoria de observação participante. A coleta de 
dados se deu através de observações realizadas pela professora, anotadas e 
expandidas em diários de campo, bem como os trabalhos realizados pelos 
estudantes e seus apontamentos. A pesquisa foi desenvolvida em duas fases, sendo 
a primeira fase como projeto piloto, aplicada no primeiro semestre de 2015 e a 
segunda fase no segundo semestre de 2015 com alunos do sexto período do curso 
de Arquitetura e Urbanismo, matriculados na disciplina de Estrutura em Metal de 
uma faculdade particular da cidade de Ponta Grossa. A abordagem de ensino 
aplicada durante a disciplina foi de Aprendizagem Baseada em Problemas, também 
conhecida como PBL, sendo o problema proposto a elaboração de um projeto de 
cobertura em estrutura metálica durante o semestre letivo. O projeto foi dividido em 
etapas e a turma foi dividida em grupos. Durante a execução das etapas, os 
estudantes empreenderam auto estudo e a professora atuava como facilitadora. Ao 
final de cada etapa os alunos realizavam uma avaliação de desempenho. Ao final do 
semestre letivo os estudantes responderam um questionário de avaliação da 
disciplina, cujos resultados foram analisados para observar a percepção dos 
estudantes quanto ao método proposto. Ao final da pesquisa observou-se que a 
percepção docente foi positiva e a percepção discente foi parcialmente positiva, já 
que a cultura do ensino tradicional ainda é muito presente, tanto no comportamento 
dos alunos, quanto na filosofia das instituições de ensino. Para atingir o sucesso na 
abordagem PBL, é exigido esforço de todos os atores envolvidos no processo de 
ensino e aprendizagem, o professor atuando como mediador, o estudante como 
principal responsável por sua aprendizagem e a instituição de ensino colaborando 
para que a proposta de abordagem seja realizada. Após a aplicação da pesquisa, foi 
elaborado um caderno contendo as estratégias de ensino, com reflexões e 
apontamentos sobre a metodologia de ensino aplicada.  
 

Palavras-chave: PBL. Aprendizagem baseada em problemas. Ensino de estruturas. 

Ensino em arquitetura.  

 



ABSTRACT 

 

By the faced the resistance of architecture and urbanism students in disciplines 
involving structural calculation, this work sought to answer the following question: 
What are the contributions of the application  the PBL approach to teaching in the 
discipline Metal Structure in a course Architecture And Urbanism? The research is 
classified as exploratory, the technical procedure used was the case study, and for 
the approach, the research is classified as qualitative and the category of participant 
observation. The data collection was done through observations made by the 
teacher, annotated and expanded in diaries, and the work done by the students and 
their notes. The research was developed in two phases, the first phase being a pilot 
project, applied in the first half of 2015 and the second phase in the second half of 
2015 with students on the sixth period of Architecture and Urbanism, registered in the 
discipline  Metal Structure in a private college in Ponta Grossa. The applied teaching 
approach during the discipline was Problem-Based Learning, also known as PBL, 
being the problem proposed the elaboration of a project in metallic structure during 
the semester. The project was divided into stages and the class was divided into 
groups. During the execution of the steps, the students undertook self-study and the 
teacher acted as mediator. At the end of each stage the students performed a 
performance evaluation. At the end the semester, the students answered a 
questionnaire evaluating the subject, whose results were analyzed to observe the 
students perception of the proposed method. At the end of the research it was 
observed that the teacher perception was positive and the student perception was 
partially positive, since the traditional teaching culture is still very present, both in the 
students behavior and the educational institutions philosophy. In order to achieve 
success in the PBL approach, efforts are required of all actors involved in the 
teaching and learning process, the teacher acting as mediator, the student as the 
main responsible for their learning and the teaching institution collaborating so that 
the proposal of approach is fulfilled. After the application of the research, a notebook 
containing the teaching strategies was elaborated, with reflections and notes about 
the methodology of applied teaching. 
 

Keywords: PBL. Problem-based learning. Teaching of structures. Teaching in 

architecture. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

Os alunos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo apresentam uma 

resistência significativa frente às disciplinas que envolvem o cálculo de estruturas, 

em especial a disciplina de Estrutura em Metal. O aluno de arquitetura tende a crer 

que o cálculo estrutural deve ser atribuição única e exclusiva de engenheiros, pois 

não conseguem visualizar a aplicabilidade destes temas para sua formação 

profissional, e por isso não valorizam a disciplina. Soma-se a essa percepção a 

pouca afinidade com a matemática e física, tornando a aprendizagem 

desinteressante. 

Isso é preocupante, pois arquitetos e urbanistas possuem a atribuição de 

projetar e consequentemente precisam pensar na solução estrutural da futura 

edificação.   Além disso, muitas obras e projetos são executados sob sua gestão, 

portanto o profissional deve possuir conhecimento, de forma a desenvolver senso 

crítico sobre vários aspectos de obras. Na elaboração do projeto arquitetônico, o 

profissional deve vislumbrar a concepção de maneira que a proposta arquitetônica 

tenha compatibilidade com o estrutural da edificação e com o porte da obra. Esse 

aspecto é de grande relevância, uma vez que seria inócuo elaborar um projeto 

esteticamente adequado, porém com uma solução estrutural economicamente 

inviável ou incompatível com o porte da obra. 

Por sua vez, Rebello (2000) observa que a concepção estrutural não é algo 

aleatório ou apenas produto da vontade do projetista, mas depende de diversos 

fatores, tais como estética, custos, materiais disponíveis no mercado, possibilidades 

construtivas, e muitas outras variáveis. Coordenar essas variáveis é o que conduz 

as soluções estruturais criativas e bem embasadas. 

A ementa da disciplina de Estrutura em Metal prevê que o profissional realize 

o dimensionamento dos elementos estruturais. Embora o arquiteto e urbanista não 

seja habilitado para realizar projetos estruturais, ele necessita dominar o assunto 

para que possa avaliar os serviços prestados por profissionais habilitados sob sua 

gestão. O conhecimento sobre o assunto auxilia o arquiteto a otimizar custos de 

obras, uma vez que ele tem condições de discutir sobre orçamentos realizados, 

quantidade de material solicitado, de garantir a segurança da obra no caso de 
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elementos subdimensionados, além de ter condições de realizar projetos 

arquitetônicos prevendo a melhor solução estrutural. Apesar disso, ainda pode-se 

perceber resistência e dificuldade dos alunos em relação à disciplina de Estrutura 

em Metal. 

Diante desse cenário, os professores das disciplinas que abordam o cálculo 

estrutural necessitam abordá-las de forma que o aluno se sinta motivado a adquirir 

tais conhecimentos, e tenha condições de desenvolver habilidades de pensamento 

crítico e relações interpessoais. 

O ensino tradicional pode não ser eficiente para desenvolver tais habilidades, 

uma vez que o docente transmite o conhecimento e o aluno o recebe de maneira 

passiva e sem motivação suficiente para aprender. Trata-se de uma visão do 

conhecimento como sendo necessariamente “explícito”, ou seja, algo formal e 

sistemático. O conhecimento explícito pode ser expresso em palavras e números e 

facilmente comunicado e compartimentado sob a forma de dados brutos, fórmulas 

científicas, procedimentos codificados ou princípios universais. 

No ensino tradicional os assuntos costumam ser ministrados de forma 

compartimentada, isolada e dessa forma os estudantes têm dificuldades em unir 

todos os assuntos e compreender a importância daquele aprendizado. Morin (2011) 

critica essa separação e desunião dos conhecimentos, fazendo com que de certa 

forma que eles se tornem ininteligíveis. Para o autor a incapacidade de organizar os 

saberes compartimentados dificulta a contextualização dos conhecimentos. Ou seja, 

os acadêmicos não visualizam aplicabilidade para os conceitos apresentados, pois o 

material utilizado para transmissão do conhecimento se reduz a textos e exercícios. 

Dessa forma, os alunos não fazem uso da crítica e nem da reflexão sobre os 

temas abordados, e muitas vezes ignoram as relações entre os conceitos e suas 

atividades profissionais. Ribas (2004) faz uma crítica sobre esta abordagem, nos 

mostrando que no ensino tradicional, o acadêmico tende a obter uma visão estática, 

compartimentada e padronizada do conhecimento, onde o sistema considera que 

todos os estudantes recebem a mesma informação, aprendem da mesma maneira e 

no mesmo ritmo. 

Embora todos os dias surjam novas tecnologias, mudanças nos 

comportamento das pessoas e na sua forma de viver e interagir com o mundo, os 

processos educacionais não acompanham toda essa mudança com a mesma 
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velocidade. A escola sofreu mudanças discretas na sua forma de ensinar, mais 

frequentemente relacionadas ao uso de ferramentas novas. No entanto, a forma de 

ensinar continua praticamente a mesma, o professor como figura superior, frente aos 

alunos num nível hierárquico inferior, onde a concepção de que o professor detém o 

conhecimento pleno, e que os alunos devem aprender com essa figura referencial.  

Apesar de todo contexto que o professor deve proporcionar, é fundamental a 

participação do aluno no processo ensino e aprendizagem. O aluno primeiramente 

deve apresentar predisposição para aprender, e entender que o conhecimento não 

pode ser adquirido somente através das aulas ministradas pelo professor. É 

fundamental que o aluno busque novos conhecimentos e busque outras fontes de 

aprendizado, enriquecendo seu conhecimento. O professor deve ser o mediador 

nesse processo. 

Assim, entendemos que um ensino baseado na Aprendizagem Baseada em 

Problemas (ABP), ou na expressão mais corrente no original em inglês Problem-

Based Learning (PBL), pode se tornar uma alternativa para o ensino da disciplina 

Estrutura em Metal para o curso de Arquitetura e Urbanismo, pois é uma 

metodologia na qual os alunos atuam mais efetivamente na construção de seus 

conhecimentos, a partir de problemas reais, e promove a formação de habilidades 

atitudinais, tais como liderança, comunicação e pensamento crítico.  Na abordagem 

PBL o aluno está no centro de sua própria aprendizagem e o professor atua como 

um facilitador nesse processo. 

Levando em consideração a problemática supracitada, essa pesquisa 

desenvolve-se em torno do seguinte questionamento: quais as contribuições da 

aplicação da abordagem PBL para o ensino na disciplina Estrutura em Metal em um 

curso de Arquitetura e Urbanismo? 

Para responder a esta pergunta traçou-se os seguintes objetivos: 

- Desenvolver atividades utilizando a Aprendizagem Baseada em Problemas, a partir 

da elaboração de um projeto de estrutura metálica e a construção de uma maquete; 

- Verificar a percepção dos alunos quanto à metodologia aplicada, identificando as 

vantagens e desvantagens apontadas e sua percepção quanto ao seu papel no 

processo de aprendizagem; 

- Elaborar um guia didático a partir de atividades desenvolvidas; 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 O PENSAMENTO REFLEXIVO 

 

A nossa vida é feita de incertezas. Estas inquietações nos colocam a refletir 

sobre esses determinados problemas. Isto acaba sendo o combustível que nos 

move na busca por sua solução. A procura pela resolução das inquietações estimula 

o esclarecimento de nossa perplexidade (BARROWS e TAMBLYN, 1980). Dewey 

(1979) também nos coloca de forma bem clara essa reflexão. Para o autor, o 

pensamento tem como ponto de partida o problema, que é uma bifurcação de 

caminhos que nos faz refletir sobre as alternativas a serem seguidas. Quando não 

se tem um problema, nossos pensamentos surgem ao acaso, ou seja, não 

necessariamente existe o ato de refletir. Portanto, é o problema que determina o 

objetivo do pensamento, que por sua vez orienta o processo de pensar, pois afinal, 

como afirma o autor, 

O pensamento faz-nos capaz de dirigir nossas atividades com previsão e de 
planejar de acordo com os fins em vista ou propósitos de que somos 
conscientes; de agir deliberada e intencionalmente a fim de atingir futuros 
objetos ou obter domínio sobre o que está, no momento, distante e ausente. 
(DEWEY,1979, p.26) 

Para que o pensamento seja ativado, é necessária a inquietação pessoal. A 

curiosidade do indivíduo deve ser despertada de modo que a reflexão se torne 

intrínseca. Então, deve haver uma predisposição para a resolução do problema.  

Essa percepção corrobora com Rogers (2009), quando ele diz que uma dificuldade 

real de um indivíduo faz nascer um desejo por aprender ou modificar-se na tentativa 

de resolver seu problema. 

Dewey (1979) elenca três atitudes necessárias ao indivíduo que participa de 

um processo de investigação: Espírito aberto, interesse no objeto e 

responsabilidade: 

a) Espírito aberto – O indivíduo precisa estar livre de preconceitos, e deve 

estar aberto a novos problemas e novas ideias. A curiosidade deve ser 

cultivada. 

b) Interesse no objeto – Quando há interesse no objeto, a espontaneidade 

emerge, as sugestões florescem.  As pesquisas partem da iniciativa do 

próprio indivíduo.  
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c) Responsabilidade – A atitude de responsabilidade parte do exame das 

consequências de cada passo dado. A partir dela é assegurada a 

integridade e a harmonia daquilo que se crê.  

A curiosidade é despertada no indivíduo a partir de situações experimentadas. 

Em uma dada situação surge uma inquietação que desperta uma investigação e por 

consequência faz nascer a reflexão. Para Dewey (1979) a reflexão remonta a 

situação que a originou. Dessa forma, a função da reflexão deve ser a de criar uma 

nova situação em que a inquietação é resolvida ou respondida, ou no dizer do autor, 

A função do pensamento reflexivo é, por conseguinte, transformar uma 
situação de obscuridade, dúvida, conflito, distúrbio de algum gênero, numa 
situação clara, coerente, assentada, harmoniosa. (DEWEY, 1979, p.105). 

Dewey (1979) elenca cinco aspectos que surgem do pensamento reflexivo 

que são: 

 Sugestões: No surgimento de uma inquietação o indivíduo não 

consegue agir de forma direta, no entanto a tendência de continuar 

agindo persiste. Desta forma, nasce uma sugestão que tem a 

necessidade de ser investigada posteriormente; 

 Intelectualização da perplexidade sentida: A situação perturbadora 

passa a ser um problema a ser resolvido. A palavra problema nos 

sugere que seja algo complexo e importante. No entanto, nesse 

contexto o problema refere-se ao processo de intelectualizar a situação 

não compreendida; 

  Hipótese: É o exame da sugestão inicial. A partir de observações faz 

com que ela se torne uma hipótese; 

 Raciocínio: A partir de uma boa sugestão, de experiências e 

informações o indivíduo é capaz de trabalhá-las e transformá-las numa 

ideia diferente da anteriormente tomada. 

 Verificação da hipótese pela ação: A partir de uma ação, se faz 

necessária a experimentação da hipótese ou o raciocínio nos mostra 

as consequências de tal ação.  

Ainda sobre o pensamento reflexivo, Vygotsky (1991) discorre que o 

aprendizado é a aquisição de muitas capacidades especializadas para pensar sobre 

várias coisas, e não somente a aquisição de capacidade para pensar: 

O aprendizado não altera nossa capacidade global de focalizar a atenção; 

ao invés disso, no entanto, desenvolve várias capacidades de focalizar a 
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atenção sobre várias coisas.  De acordo com esse ponto de vista, um treino 

especial afeta o desenvolvimento global somente quando seus elementos, 

seus materiais e seus processos são similares nos vários campos 

específicos; o hábito nos governa. (VYGOTSKY, 1991, P.93) 

Por sua vez, quando se trata de aprendizado para a formação de 

profissionais, Schön (2000) defende a ideia de que este  deve estar voltado para a 

prática. Para explicar sua teoria, ele usa o termo conhecer-na-ação para referir-se 

ao conhecimento que é revelado a partir de nossas ações e pelo qual somos 

incapazes de torná-lo verbalmente explícito. Como por exemplo, saber andar de 

bicicleta, que é uma ação que mostramos que sabemos a partir da prática. No 

entanto, não conseguimos verbalizar exatamente como nos mantemos em equilíbrio 

e em movimento.  

Outro termo utilizado por Schön (2000) é o da reflexão-na-ação, em que o 

indivíduo a partir de sua ação comete vícios que inicialmente são desconhecidos e 

que nos mostram um resultado diferente do esperado. O autor evidencia que por 

meio da reflexão-na-ação esse vício é corrigido e passamos a atingir o objetivo 

esperado. Temos como exemplo desse conceito o aprender a andar de bicicleta, já 

citado acima, que a criança, ao aprender andar de bicicleta desequilibra-se de um 

lado ou de outro. À medida que ela percebe que jogar seu peso de um lado ou de 

outro a mantém em equilíbrio, ela consegue consequentemente manter-se em 

movimento. 

A proposta de Shön (2000) é de que o aprendizado na prática apresenta 

benefícios de modo que o estudante adquire a liberdade em experimentar sem o 

limite da visão de uma única pessoa, tal como o mundo real do trabalho, porém sob 

uma supervisão. Em sua teoria, a reflexão-na-ação envolve experimento, onde o 

pesquisador confirma ou refuta uma hipótese.   

O mesmo autor faz uma análise minuciosa de um ateliê de projetos 

arquitetônicos como um modelo educacional para a reflexão-na-ação. Apesar do 

objeto de estudo dessa pesquisa serem alunos do curso de arquitetura, a proposta 

de ensino aproxima-se mais de um ensino prático reflexivo voltado para o curso de 

engenharia, tendo em vista que o curso a ser experimentado é de cálculo estrutural. 

Para esse caso, Schön (2000) sugere que os projetos de design sejam assumidos 

em grupos em que os indivíduos assumem papéis técnicos especializados e as 
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reflexões partam de divisões de trabalho e tomadas de decisões pelas quais os 

grupos levam adiante seu trabalho.  

 

2.2 A PRÁTICA DO ENSINO SUPERIOR 

 

A pedagogia do ensino superior tem progredido para novos rumos, à medida 

que o estudante era o sujeito passivo, passa a ser o sujeito ativo de sua 

aprendizagem. Com isso o ensino passa a ser mais do que uma simples 

transmissão do conhecimento do professor ao aluno. O professor muda seu papel 

de transmissor de seu conhecimento para um facilitador da aprendizagem, conforme 

Gil (2007) e Silva e Cecílio (2007) discorrem.  

Neste contexto, Marques e Fávero (2012) salientam que ao docente não cabe 

mais a simples transmissão de conteúdos acabados, mas devem oportunizar que 

seus alunos possam construir e apropriar-se dos instrumentos necessários para 

situar-se no mundo com sujeito plural, dotado de valores e crenças, sendo 

protagonistas nesse processo.  

Por sua vez, Silva e Cecílio (2007) ainda nos fazem refletir sobre a concepção 

inovadora da educação, em que o professor não deve ser somente o transmissor de 

conhecimento, mas deve ser capaz de mobilizar o interesse dos estudantes, de se 

relacionar com sua diversidade, e deverá ser capaz de oportunizar a construção de 

oportunidades de aprendizado e promover novas experiências.  

Já o ensino tradicional pode ser pouco eficiente na formação de novos 

profissionais. A transferência de conteúdos pelo professor de forma textual e linear, 

pode não despertar o interesse dos alunos. Silva e Cecílio (2007) discorrem sobre 

essa desmotivação, e dessa forma os estudantes não conseguem relacionar entre 

os assuntos que aprendem e sua prática profissional. Os autores entendem que, 

para que ocorra uma aprendizagem significativa, a relação professor e aluno precisa 

ser participativa, ou seja, ambos precisam trabalhar juntos para alcançar um objetivo 

comum, a construção do conhecimento por parte do aluno e o desenvolvimento 

profissional do professor. 

Buchweitz (2001) realizou um estudo com estudantes concluintes dos cursos 

de Licenciatura em Física e em Ciências Biológicas, solicitando que os estudantes 

descrevessem uma aprendizagem que eles consideravam significativa ao longo de 

suas vidas. O autor observou que as respostas indicavam que as aprendizagens 
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significativas não eram somente cognitivas, mas também de atitudes e habilidades 

que caracterizavam-se pela participação ativa de cada um.  

Num segundo momento do estudo de Buchweitz (2001), os estudantes foram 

solicitados a comentar os resultados da primeira fase da pesquisa. Suas respostas 

evidenciaram que os estudantes consideram o ensino convencional pouco adequado 

para desenvolver determinadas habilidades. A participação ativa em termos de 

vivenciar, sentir, interagir, praticar e fazer foram motivos para ocorrer a 

aprendizagem significativa. Os resultados do estudo nos colocam a refletir sobre a 

mudança necessária na prática docente no ensino superior. 

A partir dessa visão, Machado e Pinheiro (2010) propuseram a aplicação de 

uma metodologia intitulada de Problemas Geradores de Discussões (PGD), no 

ensino em Engenharia de Produção na disciplina Física Geral I. A metodologia de 

ensino propõe a contextualização dos conhecimentos a partir de questões e 

questionamentos elaborados em torno de uma situação ou problema gerador. Foram 

aplicados 3 PGD’s durante a disciplina, e a partir da coleta de dados, verificou-se a 

potencialização da aprendizagem dos conhecimentos adquiridos, bem como 

contribuíram para a aplicação dos mesmos durante a avaliação dos problemas 

propostos. Os autores verificaram também que por meio da contextualização do 

ensino, entendeu-se a possibilidades de relacionar os conhecimentos científicos da 

disciplina com o contexto profissional e socioambiental em que os estudantes 

participam. 

 

2.3 ENSINO EM ARQUITETURA E URBANISMO 

 

A arquitetura trata-se de um ofício ligado à prática, uma profissão relacionada 

à ação de pensar no espaço, sua localização, sua topografia, dimensões,  e dessa 

forma, pensar na sua construção (VIDIGAL, 2010). Desta forma é explícito que ela 

demande conhecimentos que envolvam outras esferas de crescimento de quem 

estuda. 

Vidigal (2010) ainda faz uma reflexão sobre a interdisciplinaridade da arte de 

construir, em que de um lado existe o operário e do outro o arquiteto e os demais 

projetistas. O arquiteto é o grande responsável, porém o autor considera que todos 

os agentes envolvidos são responsáveis pela tomadas de decisões. Ou seja, 

engenheiros e arquitetos são responsáveis pela construção de edifícios e dentro 
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desta atuação, existem outras atividades intrínsecas, que exigem dos profissionais a 

habilidade de pensar de forma criativa e crítica, e fazer uso das novas tecnologias. 

Da mesma forma, Schön (2000) considera que profissionais competentes 

devem ser capazes de resolver problemas com situações conflitantes, integrando 

variáveis que não somente problemas técnicos a partir de dados claros e 

consistentes entre si. 

Para Vidigal (2010), quando se trabalha com projeto, cada problema pode nos 

trazer um leque de respostas, e cada resposta gera novas ramificações. Desta 

forma, não é possível prever qual é o resultado final, a não ser quando todas as 

respostas do problema inicial são respondidas. Vidigal (2010) observa que esse não 

é um processo matemático, e sim um processo amplo e menos lógico. Desta forma, 

o autor propõe o método de ensino em ateliê, onde o professor atua sobre a ação do 

aluno. O aluno trabalha em sua produção, e o professor ajuda-o no desenvolvimento 

de cada etapa. A proposta do autor está pautada no ensino prático reflexivo 

proposto por Schön (2000). 

A formação de profissionais generalistas, que possuem as competências para 

trabalhar com situações conflitantes, está presente nas recomendações do 

Ministério da Educação para os cursos de Arquitetura e Urbanismo: 

A proposta pedagógica para os cursos de graduação em Arquitetura e 
Urbanismo deverá assegurar a formação de profissionais generalistas, 
capazes de compreender e traduzir as necessidades dos indivíduos, grupos 
sociais e comunidade, com relação à concepção, à organização e à 
construção do espaço interior e exterior, abrangendo o urbanismo, a 
edificação, o paisagismo, bem como a conservação e a valorização do 
patrimônio construído, a proteção do equilíbrio do ambiente natural e 
utilização dos recursos disponíveis. (BRASIL, 2010, p.1). 

A formação de profissionais generalistas é importante, pois além da atribuição 

de projetar, muitos arquitetos são responsáveis pela execução e gestão de obras, 

contratando serviços quando esses são atribuições de outros profissionais.  Dessa 

forma, o arquiteto necessita conhecer todas as etapas da obra, de forma que possa 

desenvolver um senso crítico sob todos os aspectos. 

Sendo assim, uma das etapas de uma obra é o projeto estrutural da 

edificação. O arquiteto, que pode ser responsável pela gestão de uma obra, deve 

possuir conhecimentos suficientes sobre o assunto, de forma que ele consiga 

analisar orçamentos visando à economia e os projetos observando a segurança no 

caso de subdimensionamento, conforme prevê o Ministério da Educação, nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Arquitetura e Urbanismo: 
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O curso de Arquitetura e Urbanismo deverá possibilitar a formação 
profissional que revele, pelo menos, as seguintes competências e 
habilidades... a compreensão de sistemas estruturais e o domínio da 
concepção e do projeto estrutural, tendo por fundamento os estudos de 
resistência dos materiais, estabilidade das construções e fundações. 
(BRASIL, 2010, p.3). 

Nesse sentido, é dever dos profissionais formadores de arquitetos que 

contribuam de forma a estimular o interesse dos alunos pelas disciplinas de cálculo, 

tornando o aprendizado mais significativo. 

Tendo em vista que muitos engenheiros são docentes do curso de 

arquitetura, Vaz e Gilberto (2014) realizaram uma pesquisa sobre a percepção dos 

alunos sobre o bom professor engenheiro. Os resultados da pesquisa apontaram 

que os alunos valorizam o perfil do professor, suas atitudes, sua imagem e o 

relacionamento que tem com a turma, além dos conhecimentos específicos da 

disciplina que ministram. No entanto, os alunos demonstraram que, para ser 

considerado um “bom professor”, ele precisa “passar bem” a matéria, ou seja, ser 

um transmissor de conhecimento. Esta pesquisa nos mostra que os alunos ainda 

trazem consigo os valores que foram construídos durante toda sua trajetória escolar, 

familiar e social. No entanto, esta percepção é limitada frente os princípios 

preconizados no ensino superior atualmente, onde, além da formação técnica, deve 

haver uma formação atitudinal desses novos profissionais. 

 

2.3.1 Ensino de Estruturas na Arquitetura 

 

Visando o aprimoramento de suas práticas pedagógicas, Duarte e Stach 

(2014) realizaram uma proposta de utilização de modelos físicos para que alunos de 

arquitetura pudessem compreender melhor o comportamento estrutural. As autoras 

defendem a ideia de que segmentar os conhecimentos como conteúdos 

independentes e o enfoque em cálculos matemáticos sem uma abordagem 

qualitativa sobre os fenômenos estruturais são improdutivos no ensino de estruturas 

para arquitetos.  

Diante desta percepção, Duarte e Stach (2014) propõem a modelagem de 

elementos simples que demonstram os conceitos de sistemas estruturais, esforços e 

comparam o comportamento das diferentes soluções estruturais. São apresentados 

modelos que comparam a direção das diagonais de treliças, esforços em arcos, 

contraventamento, dimensões de vigas, lajes armadas em uma e duas direções, 
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concepção de balanços, cabos, comparativos entre concreto armado e concreto 

protendido e comparativo de concreto armado moldado in loco e concreto pré 

fabricado.  

As autoras concluem que o ensino de estruturas em cursos de arquitetura e 

urbanismo precisam de adaptações referente à interdisciplinaridade e abordagem 

qualitativa e intuitiva do conteúdo programático. 

Corroborando, Sólorzano, Champloni e Oliveira (2012) descrevem a baixa 

assimilação dos conteúdos da disciplina de concreto armado pelos estudantes de 

arquitetura e urbanismo. Os autores apontam a ausência de exemplos palpáveis, 

voltados à realidade do arquiteto. Tendo em vista o problema apresentado, os 

autores propõem uma metodologia de ensino com a utilização de histórias em 

quadrinhos (HQ), justificando-se pela linguagem simples, direta e de fácil 

assimilação.  

Para a pesquisa de Sólorzano, Champloni e Oliveira (2012) foram 

selecionados 20 temas do conteúdo da disciplina de Concreto Armado, enfatizando 

os tópicos relacionados à prática profissional do arquiteto, conciliando projetos, 

arranjo estrutural, e pré-dimensionamento de lajes, vigas e pilares. Para a realização 

do estudo, os autores realizaram um estudo da NBR 6118/2003, norma que 

estabelece os requisitos mínimos exigíveis para projetos em concreto simples, 

armado e protendido, e a literatura específica de concreto armado, selecionaram 

temas relevantes para gerar discussões em sala de aula, definiram um roteiro, 

criaram os personagens e realizaram os desenhos em quadrinhos, que eram 

utilizadas no ensino de concreto armado. Os autores observaram uma grande 

aceitação da ferramenta por parte dos alunos e professores, o que se apresenta 

como um recurso viável e com potencial para ação pedagógica.  

Em sua pesquisa, Oliveira (2014) relatou sua experiência de ensino em 

estruturas na disciplina intitulada Modelagem dos Sistemas Estruturais, oferecida 

para o primeiro período do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. A autora propôs a utilização de modelos físicos, com o 

objetivo de facilitar o entendimento do comportamento estrutural através da 

visualização dos fenômenos estruturais.  

Durante sua abordagem Oliveira (2014) apresentou os conceitos abordados 

na disciplina, a classificação dos elementos estruturais e apresentou as noções 

sobre as ações que produzem esforços e deformações na estrutura. Na fase 
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seguinte, os sistemas estruturais foram estudados de acordo com o tipo de 

solicitação envolvida, buscando o entendimento das estruturas submetidas a tração, 

compressão, flambagem e flexão. Durante a abordagem desses conceitos, foram 

utilizados modelos físicos com a finalidade de representar as estruturas reais e 

facilitar o entendimento do comportamento dessas estruturas. 

Visando suprir as dificuldades do processo ensino e aprendizagem, muitas 

estratégias didáticas vem sendo implementadas no ensino de estruturas, dentre elas 

o PBL, a qual é foco deste estudo. 

 

2.4 APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS 

 

A Aprendizagem Baseada em Problemas, ou simplesmente PBL, que tem 

origem do inglês Problem-Based Learning, é uma abordagem pedagógica baseada 

na utilização de problemas reais como estratégia de ensino-aprendizagem, com a 

finalidade de desenvolver o pensamento crítico, as habilidades de resolução de 

problemas e adquirir conhecimentos importantes na área de estudo (BARROW e 

TAMBLYN, 1980; VALLIN, 2008). 

Em meados da década de 60, a população de Hamilton, uma cidade do 

Canadá sofria graves problemas de saúde, tendo em vista o meio ambiente 

industrial, somado às más condições socioeconômicas dos habitantes daquela 

região. Nem sempre esses problemas eram tratados adequadamente. Diante deste 

panorama, administradores e docentes da Universidade McMaster, no Canadá 

perceberam que seus egressos do curso de medicina não tinham capacidade para 

aplicar os conteúdos conceituais nas situações práticas. Daí observou-se a 

necessidade de aprimorar a formação desses profissionais, visando às condições 

reais da população.  A partir desta reflexão, surgiu a Aprendizagem Baseada em 

Problemas (ALBANESE e MITCHELL, 1993; RIBAS, 2004; RIBEIRO, 2008; VALLIN, 

2008; FREITAS, 2012).  

O PBL é uma abordagem de ensino no qual os estudantes constroem seu 

conhecimento com base em problemas da vida real. A sua proposta propõe 

estimular habilidades atitudinais, tais como liderança, comunicação, pensamento 

crítico, tomada de decisões, criatividade e trabalho multidisciplinar. O estudante 

deve ser capaz de compreender o problema e abordá-lo adequadamente (BARROW 

e TAMBLYN, 1980; BARROWS, 1986; SAVIN-BADEN, 2000; RIBAS, 2004). Barrow 
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e Tamblyn (1990) e Freitas (2012) enfatizam que ao colocar o aluno como centro do 

cenário de sua aprendizagem, contribui para formar hábitos de estudo, iniciativa e 

capacidade resolutiva. 

No ensino tradicional a transmissão do conhecimento parte do professor para 

o aluno. Portanto, o aluno é visto como um recipiente que recebe a informação do 

professor simples e acabada, e com suas próprias percepções. Se o aluno estiver 

satisfeito simplesmente com as informações recebidas, ele corre o risco de deter 

informações obsoletas ou até mesmo incorretas (BARROWS e TAMBLYN, 1980). 

Sobre a responsabilidade pela própria aprendizagem, Dewey (1979) faz uma 

analogia sobre o ensino como uma mercadoria. Ninguém vende se ninguém compra. 

Portanto, o ato de aprender deve partir dos próprios estudantes, ou seja, a iniciativa 

lhes cabe. O professor deve atuar como um guia, mas a energia propulsora deve 

partir dos que aprendem. O professor deve ser visto como uma pessoa, e conforme 

observa Rogers (2009, p.331), o professor não deve ser encarado como “uma 

encarnação abstrata de uma exigência curricular ou um canal estéril através do qual 

o saber passa de geração a geração”. 

No entanto, Barrows e Tamblyn (1980) advogam que para o ensino centrado 

no aluno, é necessária uma maior maturidade e disciplina por parte dos estudantes, 

que podem se sentir inseguros quanto aos caminhos de estudo a percorrer. Por 

outro lado, a metodologia exige um preparo muito maior dos professores, que 

deverão estar preparados para os rumos que os estudantes podem tomar 

(ALBANESE e MITCHELL, 1993). 

Para Ribeiro (2005) o PBL é um método de ensino que caracteriza-se pela 

utilização de problemas para iniciar e motivar a aprendizagem de conceitos e 

promover habilidades aos estudantes na sua resolução, diferentemente do método 

tradicional em que é apresentado um conteúdo e depois é colocado um problema de 

aplicação. Dewey (1979) nos mostra que a necessidade de solução de uma dúvida é 

fator primordial para o mecanismo da reflexão, caso contrário os nossos 

pensamento fluem ao acaso. 

A proposta de Aprendizagem Baseada em Problemas é de que o aluno crie 

hábitos de estudo e pensamento por meio da experiência reflexiva (BARROWS, 

1986; ALBANESE e MITCHELL, 1993; FREITAS, 2012). Desta forma, tende a 

melhorar o desempenho escolar dos estudantes e promove a autonomia de 

aprendizagem, e de trabalho em equipe, como se espera que ocorra em sua vida 
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profissional (BARROWS, 1986; ALBANESE e MITCHELL, 1993;FREITAS, 2012; 

GIL,2007). 

Albanese e Mitchell (1993) discorrem ainda sobre uma maior satisfação que 

os alunos possuem ao estudar por meio da metodologia em PBL do que ensino 

tradicional. Para os estudantes, a aquisição de conhecimento através de palestra se 

torna muito mais desinteressante do que o aprendizado autônomo. 

Ribas (2004) evidencia que a abordagem PBL pode ser aplicada 

individualmente ou em grupos. Nos trabalhos em grupos, os acadêmicos podem 

compartilhar conhecimentos entre seus integrantes, o trabalho pode ser organizado 

de forma mais eficiente, o desenvolvimento de habilidades interpessoais é facilitado. 

Porém, pode apresentar desvantagens, tais como fenômenos de parasitismo, em 

que somente parte do grupo realiza o trabalho efetivamente e o restante se beneficia 

somente com os resultados. No entanto, as vantagens superam os inconvenientes e 

ainda pode proporcionar uma plataforma ideal para extrair dois recursos 

psicológicos: a rivalidade e a colaboração (RIBAS, 2004). 

Gil (2007) elenca algumas vantagens do uso do PBL em relação ao ensino 

tradicional: 

 Uma melhor compreensão dos assuntos, uma vez que a apresentação 

do problema, discussão em classe, assessoria do professor e a 

pesquisa cooperativa contribuem para atribuir um maior significado e 

aplicabilidade aos conceitos aprendidos; 

 A retenção dos conhecimentos é facilitada, uma vez que a 

compreensão do assunto contribui significativamente para a 

memorização; 

 A transferência dos conhecimentos e habilidades adquiridas em classe 

para o mundo do trabalho é maior, já que os problemas são 

apresentados num contexto real; 

 Os estudantes tendem a se tornar mais competentes na busca de 

informações, uma vez que os professores não são vistos como fontes 

de respostas, mas como facilitadores da solução de problemas; 

 O desenvolvimento de habilidades interpessoais e o aprimoramento do 

espírito de equipe, já que as atividades requerem interação social dos 

estudantes; 
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O ensino por problemas privilegia a formação de conceitos e influencia a 

formação de novas estruturas de pensamento. Dewey discorre sobre o problema, 

afirmando que “a natureza do problema a resolver determina o objetivo do 

pensamento e este objetivo orienta o processo do ato de pensar.” (DEWEY, 1979, p. 

24). 

 Para formar conceitos, o acadêmico precisa identificar a origem da 

construção teórica de seu objeto de estudo, suas relações, funções e contradições 

que são envolvidas. O aluno adquire conhecimento científico e faz parte de seu 

processo investigativo, conforme descreve Freitas (2012) que sintetiza os princípios 

da PBL da seguinte forma: 

 O ensino é centrado no aluno, visando o seu processo de 

aprendizagem; 

 A reponsabilidade pelo processo ensino-aprendizagem é do próprio 

aluno, que se torna o principal agente na aquisição  do conhecimento; 

 Deve haver consideração sobre conhecimento pré-existente do aluno; 

 Aprendizagem ativa, interativa e colaborativa faz parte do processo de 

aprendizagem. O aluno necessita agir para assumir sua 

responsabilidade na aprendizagem, precisa interagir entre os pares, 

respeitando a opinião alheia e colaborar entre o grupo para resolução 

dos problemas propostos; 

 Contextualização do ensino. As situações reais da vida profissional 

servem de motivação para o estudante buscar as soluções necessárias 

à resolução do problema; 

 A aprendizagem é indutiva, tal como na prática profissional, onde todas 

as soluções não estão relatadas nos livros exatamente como elas são. 

Faz-se necessária a busca das soluções por meio da prática; 

 O papel do professor é de instrutor/tutor, criando situações problema e 

coordenar sua solução. O professor deixa o papel de transmissor do 

conhecimento, passando a facilitador; 

 O problema ou a situação problema antecede a teoria, e não como no 

ensino tradicional em que ocorre o contrário. 

Já Ribeiro (2005) e Vallin (2008) pautam alguns fundamentos da PBL da 

seguinte forma: 
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 A motivação intrínseca do estudante atua como uma força interna que 

leva o indivíduo a conhecer o mundo; 

 O conhecimento prévio do estudante determina que a qualidade e 

quantidade de conhecimentos novos que ele pode adquirir. O problema 

é capaz de promover uma elaboração da estrutura cognitiva do 

indivíduo, capaz de facilitar a recuperação de conhecimentos 

relevantes à resolução do problema; 

  A interação social permite que os estudantes expressem suas ideias, 

compartilhem as responsabilidades e argumentem sobre seus 

pensamentos e identifiquem as diferentes perspectivas sobre o 

problema. 

A motivação intrínseca do estudante abordada por Ribeiro (2008) e Vallin 

(2008) corrobora com o pensamento de Dewey (1978, p. 25), quando ela afirma que: 

A atividade educativa deve ser sempre entendida como uma libertação de 
forças e tendências e impulsos existentes no indivíduo, e por ele mesmo 
trabalhado e exercitado e, portanto, dirigidos, porque sem direção eles não 
se poderiam exercitar. 

A direção aqui observada faz parte do papel do professor como orientador do 

processo de aprendizagem do aluno, indicando as vantagens da opção deste ou 

daquele caminho a ser percorrido. 

Essa motivação interna também concorda com o pensamento de Rogers 

(2009) quando ele diz que uma das condições presentes na aprendizagem está no 

desejo em aprender e se modificar diante de uma dificuldade sentida. 

Quanto ao conhecimento já existente na estrutura cognitiva do estudante, 

Dewey (1978, p.93) faz a seguinte reflexão: 

Ensinar bem é ensinar apelando para as capacidades que o aluno já possui, 
dando-lhe do mesmo passo, tanto material novo quanto seja necessário 
para que ele reconstrua aquelas capacidades em nova direção, 
reconstrução que exige pensamento, isto é, esforço inteligente.  

O mesmo autor ainda observa que: 

Mesmo quando uma criança (ou um adulto) se acha embaraçada com 
algum problema, é inteiramente inútil exotá-la a pensar a respeito, quando 
ainda não possui experiência própria em condições aproximadas às 
presentes. (DEWEY, 1979, p. 25) 

No entanto, o uso do PBL exige algumas mudanças na cultura da instituição e 

dos envolvidos, sejam eles os professores e estudantes. Gil (2002) elenca algumas 

limitações quanto ao uso do PBL: 

 Redução do tempo destinado ao ensino dos fundamentos das 
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disciplinas. Aulas expositivas, leitura e exercícios continuam sendo 

recomendados para o alcance dos objetivos dessa natureza, que 

envolvem inclusive a memorização; 

 Exige o desempenho de novos papéis pelos estudantes, uma vez que 

a maioria dos estudantes universitários teve sua vida escolar baseada 

no ensino tradicional, e o PBL exige muito mais do estudante, do que 

simplesmente “assistir aulas”. Dessa forma exige um papel muito mais 

crítico e de pesquisador; 

 Exige o desempenho de novos papéis pelos professores, que devem 

atuar mais como facilitadores do que como disseminadores de 

informação. Sua atividade deve estar mais voltada para a seleção de 

problemas adequados, indicação de fontes e procedimentos para 

investigação; 

 O problema apresentado precisa abranger os mais amplos objetivos da 

disciplina e os objetivos específicos devem possibilitar aos estudantes 

a encontrar sua solução. Se isso não ocorrer, conteúdos importantes 

podem deixar de ser estudados; 

 O PBL exige tempo maior para formulação de problemas, preparação 

de material, coleta, análise e interpretação de dados e avaliação do 

aprendizado dos estudantes. Portanto, torna-se impraticável em 

disciplinas com carga horária reduzida; 

 É necessário que as bibliotecas ampliem a capacidade de atendimento 

e uma maior quantidade de títulos e exemplares disponíveis, bem 

como a base de dados em meio eletrônico; 

 É necessário um constante monitoramento. Como a metodologia 

favorece uma maior liberdade de ideias, é preciso distinguir as boas e 

as más, além de fontes de pesquisas duvidosas; 

 Atividades em PBL são mais proveitosas no âmbito de determinado 

curso. Quando poucos professores adotam essa estratégia, sua 

aceitação por parte dos alunos tende a se tornar crítica; 

 O PBL requer múltiplos procedimentos de avaliação, que envolvem 

análise de projetos, provas práticas, avaliação pelos pares, 

autoavaliação, apresentações orais, análise de relatórios; 
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Diante das limitações, observa-se que a aplicação do PBL exige que os 

envolvidos saiam da zona de conforto para proporcionar um melhor aprendizado. 

 

2.4.1 Processo da PBL 

 

O processo da abordagem PBL divide-se em algumas fases, conforme 

descreve Vallin (2008): 

1. Identificação do problema – O problema a ser proposto deve ser 

apresentado aos estudantes e deve estimular perguntas com “por que”, 

“como” e “quando”, de modo que o grupo tenha uma maior 

compreensão do problema. Os professores devem auxiliar os 

estudantes a não apresentar soluções imediatas que impeçam o 

aprofundamento nas questões do problema. 

2. Explorar o conhecimento prévio – O conhecimento pré-existente dos 

alunos é quesito para aquisição de novos conhecimentos. É importante 

que os alunos percebam a importância destes conhecimentos, de 

modo que possam aplicá-lo na resolução do problema. Cabe ao 

professor orientar esses conhecimentos, impedindo que os estudantes 

sigam por caminhos improdutivos. 

3. Gerar hipóteses – Baseado nas discussões entre os grupos, devem ser 

geradas hipóteses para a resolução do problema. Cabe ao professor 

orientar para evitar as soluções simplistas, de modo que o problema 

não seja abordado adequadamente. 

4. Identificar as questões de aprendizagem – Os alunos devem identificar 

as questões que não podem ser respondidas a partir do conhecimento 

pré-existente do grupo. Estas questões vão nortear a busca por 

conhecimentos novos. Este é um passo importante para que os 

estudantes estabeleçam seus objetivos e tomem consciência dos 

conceitos que deverão dominar até o final do processo.  

5. Empreender auto-estudo para aquisição de novo conhecimento –É 

desejável que os integrantes do grupo busquem o conhecimentos e as 

informações pertinentes ao grupo e realizem a troca de informações, 

esclarecendo e validando o entendimento dos conceitos. Cabe ao 
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professor colocar em dúvida o domínio dos conceitos adquiridos pelo 

grupo. 

6. Reavaliar e aplicar o novo conhecimento ao problema – Os grupos 

devem se reunir e aplicar os conceitos adquiridos no problema original. 

O professor deve garantir que os novos conhecimentos sejam 

realmente aplicados no problema original. Os estudantes precisam 

dominar o assunto e ser capazes de explicar os conceitos uns aos 

outros. Cabe ao professor incluir ou retirar variáveis do contexto 

original, fazendo com que os alunos reflitam sobre situações que 

podem ocorrer em sua vida profissional. 

7. Avaliar e refletir sobre a aprendizagem realizada – É importante a 

revisão dos conceitos adquiridos e os grupos darem retorno uns aos 

outros sobre seus resultados, de modo que o conhecimento seja 

compartilhado com todo o grupo, desenvolvendo habilidades 

interpessoais e de autoconhecimento. 

A aplicação de todas as fases do PBL fundamenta o sucesso deste tipo de 

abordagem. 

 

2.4.2 PBL aplicado no Ensino Superior 

 

A abordagem de ensino PBL vem sendo muito utilizada no ensino superior 

pelo reflexo na formação de atitude dos profissionais.  

 Ribeiro (2005) realizou um estudo, aplicando a abordagem PBL em uma 

disciplina de Teoria Geral da Administração – TGA dos cursos de graduação em 

Engenharia de Produção e em Engenharia Civil e na pós graduação de Engenharia 

de Produção. A sua aplicação funcionava da seguinte forma: Os problemas tratados 

eram realizados em ciclos. O ciclo iniciava na segunda metade do encontro e 

encerrava-se na primeira metade do encontro subsequente, de modo que existisse 

tempo para o trabalho em grupo fora da sala de aula.  

Os ciclos de PBL iniciavam-se com a apresentação de um problema, os 

alunos definiam sua natureza, levantavam possíveis causas do problema e 

anotavam as hipóteses que porventura surgissem. Após o levantamento de 

hipóteses, essas eram checadas e levantadas as questões de aprendizagem 

necessárias para a resolução do problema. Durante essa fase, o professor atuava 
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entre os grupos, orientando as discussões. Os alunos planejavam o trabalho do 

grupo até o próximo encontro e entregavam um relatório parcial ao professor, que os 

corrigia e devolvia com apontamentos pertinentes sobre o assunto. Os redatores dos 

grupos entregavam o relatório final e o porta voz apresentava o mesmo para a 

turma. O professor fazia observações sobre as soluções encontradas pelos grupos e 

incentivava os alunos que fizessem comentários sobre os trabalhos dos colegas. 

(RIBEIRO, 2005) 

O autor observava uma pequena participação dos alunos, principalmente nos 

cursos de graduação. A última parte do ciclo os alunos realizavam sua avaliação de 

desempenho e dos demais membros do grupo e realizavam a avaliação do processo 

educacional. A grande maioria dos alunos avaliou positivamente o método adotado, 

no entanto, os alunos restringiram a aplicação em disciplinas da ciências humanas. 

Os alunos apontaram como desvantagem do método a necessidade de motivação 

dos alunos, e o maior comprometimento dos alunos durante a semana, conflitando 

com outros compromissos acadêmicos. (RIBEIRO, 2005) 

Em 2008, Vallin propôs um modelo para desenvolvimento de currículo de 

engenharia baseado nos princípios do PBL. O autor desenvolveu um modelo de 

currículo e o comparou com o currículo tradicional, a fim de discutir suas vantagens 

e limitações. O autor elenca as principais diferenças do currículo reflexivo para o 

tradicional, conforme a Tabela 1: 

 

Tabela 1 Principais diferenças entre o currículo reflexivo e o currículo tradicional 

Reflexivo Tradicional 

Ênfase no conhecimento teórico e prático. Ênfase no conhecimento teórico. 

O conhecimento é validado pela prática. O conhecimento prático tem pouco espaço. 

A avaliação é mais complexa. A avaliação é mais simples. 

O aluno tem papel importante no processo 

ensino e aprendizagem. 

Os papéis de professor e aluno são fixos, sendo 

o professor o pólo ativo de aprendizagem. 

O currículo está fundamentado tanto na técnica 

quanto no humanismo. 

O conteúdo técnico é a razão de ser da 

formação. 

Demanda uma integração maior na organização 

institucional. 
O trabalho docente é individual. 

Fonte: Vallin (2008). 
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Neste contexto, Ribeiro e Mizukami (2004) desenvolveram um trabalho que 

descreve e analisa a utilização do PBL na escola de arquitetura da faculdade de 

Engenharia e Ambiente Construído na Universidade de Newcastle, na Austrália. Um 

dos problemas utilizados na metodologia foi batizado de The Plan: Two Rooms. Este 

problema foi utilizado dentro de um componente curricular denominado de Design 

Integration (DI). O ano letivo tem como ponto central esses problemas, concebido de 

forma a desenvolver um conjunto de conhecimento, habilidades e atitudes 

esperadas do profissional em formação. 

Os ciclos se iniciam com a apresentação dos problemas, onde são 

explicitadas as especificações do projeto e a forma de apresentação desejada. 

Durante o ciclo, os grupos têm que cumprir algumas tarefas complementares, 

incluindo pesquisas na biblioteca e visitas externas. A avaliação é realizada através 

da soma de várias notas dadas pelos docentes responsáveis pela disciplina, projeto 

e relatórios das atividades complementares, no entanto, mesmo nas atividades em 

grupos os alunos apresentam os trabalhos individualmente. (RIBEIRO e MIZUKAMI, 

2004). 

Os autores salientam que a proposta aplicada em Newcastle não se trata de 

uma receita de implantação de PBL. Ribeiro e Mizukami (2004) defendem a ideia 

que o modelo responde a realidade e particularidades do ensino dessa escola, no 

entanto sugerem uma possível implementação no ensino de engenharia no Brasil. 

O PBL também foi aplicado por Sagawa e Buzo (2014) no ensino de 

Planejamento e Controle de Produção 1 com alunos do curso de Engenharia de 

Produção da Universidade Federal de São Carlos. Para a pesquisa, criou-se um 

“Jogo de Empresa” no qual foi apresentada uma situação problema, baseada na 

realidade profissional de um engenheiro de produção. 

Após a aplicação da pesquisa os autores evidenciaram os alunos que 

obtiveram um bom desempenho na prova e no jogo gostaram do método PBL, têm 

preferência por trabalhos em equipe, dedicaram-se bastante à disciplina, 

desenvolveram soluções mais aprofundadas para o jogo. Entretanto, Sawaga e 

Buzo (2014) não observaram relação qualitativa perceptível entre o desempenho 

dos alunos e a integração com o grupo, dedicação ao grupo, utilização profissional 

futura dos conteúdos. Para os autores, os alunos não acreditaram ser importante 

desenvolver as habilidades que são estimuladas pelo PBL. Os autores observaram 
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uma maior motivação dos alunos e perceberam que os alunos que mais gostaram e 

se divertiram com o jogo foram os alunos que mais se dedicaram à disciplina. 

A metodologia PBL também foi aplicada por Sagawa e Cavalcanti (2014) na 

disciplina de Estratégia de Produção do curso de Engenharia de Produção, que 

trata-se de uma disciplina obrigatória e como disciplina optativa nos cursos de 

Engenharia Física, Engenharia Mecânica e Engenharia Elétrica. 

Na pesquisa de Sagawa e Cavalcanti (2014) verificou-se um grupo que 

mostrou maior afinidade com o método. E apesar do PBL ter como fundamentos 

trabalhar as habilidades do contexto profissional, poucos grupos tiveram essa 

percepção. As autoras constataram que a metodologia tradicional de ensino ainda 

está bastante arraigada na mente dos estudantes, e que eles ainda têm preferência 

pela aplicação de provas como avaliação de aprendizado. No entanto, foi observado 

espaço para metodologia PBL ser difundida entre as demais disciplinas nos cursos 

de Engenharia.  

Cutri et al. (2014) avaliaram um projeto desenvolvido com alunos matriculados 

na disciplina de Física (Eletromagnetismo e Ondas), utilizando a metodologia PBL 

num curso de Engenharia. Foi proposta uma série de roteiros contextualizados 

visando uma melhor compreensão dos fenômenos físicos, aliados ao pensamento 

científico para modelagem, simulação e análise destes. Os autores perceberam uma 

dificuldade dos alunos interpretarem os enunciados, e de como relacionar o 

conteúdo teórico e os modelos matemáticos e as aplicações na engenharia. Porém, 

a abordagem auxiliou na interpretação e análise física promovendo uma melhor 

reflexão necessária ao entendimento dos fenômenos. Porém os autores observam 

que para o sucesso do método, os alunos precisam compreender a proposta e ter 

um maior comprometimento com a ideia de forma que ela seja mais proveitosa.  

Moraes (2014) realizou uma pesquisa sobre a implantação da metodologia 

PBL no Centro Universitário Tupy na disciplina de Projetos Integradores I. O objetivo 

era de desenvolver nos estudantes conhecimentos conceituais e atitudinais. Os 

alunos atribuíram como pontos positivos da abordagem o trabalho em equipe, o auto 

estudo, o desenvolvimento de experimento e associação entre a teoria e a prática. 

No entanto, alunos apresentaram pontos a melhorar, como a pequena carga horária 

para a disciplina e necessidade de aliar a disciplina com outros compromissos 

externos à faculdade e um melhor planejamento da disciplina.  
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Muitas são as diferenças entre a abordagem PBL e o ensino tradicional, 

conforme se pode observar na tabela 2. 

Tabela 2 Diferenças entre abordagem PBL e Tradicional 

Abordagem PBL Abordagem Tradicional 

Estimula habilidades atitudinais aliado ao 
conteúdo técnico; 

Enfatiza o conteúdo técnico; 

O aluno é sujeito ativo no processo de 
aprendizagem; 

O aluno é sujeito passivo no processo de 
aprendizagem; 

O professor atua como facilitador da 
aprendizagem; 

O professor é o detentor do conhecimento e o 
retransmite aos alunos; 

O problema motiva a aprendizagem da teoria; A prática ocorre depois da teoria; 

A solução dos problemas reais é buscada pela 
pratica; 

A pratica ocorre através de exercícios 
hipotéticos; 

Enfatiza o conhecimento teórico e prático; Enfatiza o conhecimento teórico; 

O aluno participa no seu processo avaliativo; A avaliação ocorre somente pelo professor; 

Fonte: Elaborada pela autora (2017) 

Verifica-se que a abordagem PBL valoriza as habilidades atitudinais do 

estudante, tornando-o mais preparado para o mercado de trabalho, já que os 

problemas enfrentados pelos profissionais no dia a dia nem sempre são expostos 

em livros, aliado ao conteúdo técnico que é desenvolvido, diferentemente da 

abordagem tradicional em que somente a técnica é valorizada. 

Para garantir o sucesso no processo de aprendizagem, o aluno precisa 

admitir um papel ativo, buscando as informações necessárias na resolução de seu 

problema e não agir somente como um receptor de conhecimentos. Para tanto, o 

papel do professor também deve ser trabalhado, de modo que este não seja visto 

como um simples transmissor de conhecimento, mas sim como um facilitador de 

aprendizagem.  Essa alteração nos papeis dos atores desse processo de ensino e 

aprendizagem é fundamental para o sucesso da abordagem PBL. 

Na vida profissional, muitas vezes nos deparamos com situações que não 

foram experimentadas durante a formação, no entanto, esses problemas necessitam 

ser resolvidos, sendo necessário o profissional estudar as alternativas para resolver 

a questão. Durante a abordagem PBL, o estudante se depara com esse tipo de 

situação ainda durante a sua formação, com a vantagem de ter um professor 

atuando como um facilitador nesse processo. Desta forma, o profissional já está 

familiarizado com esse tipo de adversidade e adquire esse tipo de habilidade ainda 

durante sua formação. Isso não ocorre no ensino tradicional, pois nesse caso a 

teoria antecede a prática, portanto, os problemas surgem somente depois que a 

teoria já é conhecida.  Além do mais, no ensino tradicional a prática é exercitada 
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através de problemas hipotéticos, onde os resultados são previsíveis. O que não 

ocorre na abordagem PBL, já que são os problemas reais que motivam a 

aprendizagem da teoria. 

A avaliação na abordagem PBL também de difere da abordagem tradicional. 

Na primeira, como há uma atuação maior do estudante, este é capaz de realizar 

uma autoavaliação e verificar se seu aprendizado realmente foi efetivo, o que não 

ocorre no ensino tradicional, pois a avaliação é realizada somente pelo professor. No 

entanto, mesmo que o estudante atinja nota máxima na avaliação realizada pelo 

professor, nem sempre isso significa que o estudante adquiriu aproveitamento 

integral sobre aquele tema, já que a avaliação pode ser realizada através do que o 

professor acha relevante e talvez não seja a exigência do que será trabalhado em 

sua vida profissional. 

Embora a abordagem PBL não seja uma panaceia para todos os problemas 

enfrentados no processo ensino e aprendizagem, ela se torna como uma alternativa 

para aproximar a realidade do estudante em formação com a realidade enfrentada 

em sua vida profissional. 
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3 METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa foi dividida em duas fases: a primeira fase foi realizada 

no primeiro semestre de 2015, como um projeto piloto e a segunda fase foi aplicada 

no segundo semestre de 2015, como uma experiência aprimorada da primeira fase. 

O objeto da pesquisa foi o estudo da aplicação da abordagem PBL desenvolvida na 

disciplina de Estrutura em Metal, oferecida no sexto período do curso de Arquitetura 

e Urbanismo, em uma faculdade particular situada na cidade de Ponta Grossa – 

Paraná. 

A pesquisa proposta classifica-se como exploratória, uma vez que tem o 

objetivo de proporcionar uma maior familiaridade com o problema (GIL, 2002) sobre 

a contribuição da abordagem de ensino baseada em problemas no ensino e 

aprendizagem da disciplina de Estrutura em Metal. Desta forma, foi aplicada a 

metodologia PBL e avaliados os aspectos que têm potencial para contribuir para o 

ensino, não somente da disciplina em questão, como sua aplicação em qualquer 

disciplina do curso. O procedimento técnico utilizado foi o estudo de caso e quanto à 

abordagem, a pesquisa classifica-se como qualitativa, pois, teve o objetivo fazer a 

interpretação dos resultados (SILVA & MENEZES, 2005) após a aplicação de 

estratégias de ensino. A pesquisa se enquadra na categoria de observação 

participante.   

A disciplina de Estrutura em metal tem uma carga horária de 60 horas e é 

ofertada no 6º período. A disciplina foi ofertada para alunos do período matutino na 

primeira fase e para alunos do matutino e noturno na segunda fase. A carga horária 

semanal da disciplina é de 4 horas-aulas semanais e durante o período da pesquisa 

foi ofertada aos sábados. 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS DOS PARTICIPANTES 

 

A turma estudada na primeira fase consistiu de 19 alunos, um desistindo do 

curso durante o semestre letivo e um sendo matriculado em plano especial, situação 

em que o aluno já cursou a disciplina, não obteve aproveitamento suficiente, mas 

cumpriu a carga horária mínima exigida. O grupo era composto por 04 homens e 15 
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mulheres.  Os estudantes realizavam o curso durante o período matutino e a maioria 

dedicava-se exclusivamente aos estudos.  

Na segunda fase, a turma consistiu de 33 alunos, sendo o grupo composto 

por 10 homens e 23 mulheres, todos matriculados na disciplina de Estrutura em 

Metal, oferecida no sexto período do curso. Deste grupo, 25 alunos estudavam 

regularmente no período noturno, e conciliavam os estudos com o trabalho e 8 

alunos realizavam o curso durante o período matutino, em sua maioria dedicando-se 

aos estudos exclusivamente. 

 

3.2 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados nesta pesquisa se deu durante os semestres letivos 

através de observações da professora, documentos produzidos pela professora e 

pelos alunos, tais como os trabalhos realizados, apontamento dos alunos e o 

questionário aplicado no final do semestre. 

As observações realizadas pela professora foram anotadas e expandidas em 

diários de campo. As observações ocorreram durante os encontros, e anotadas 

sempre que era observado algum dado relevante à pesquisa.  

Os documentos produzidos pela professora e pelos alunos foram as etapas 

do projeto realizados durante o semestre letivo baseado nas regras estabelecidas na 

proposta inicial. 

Ao final dos semestres letivos, foi proposto aos alunos um questionário, com o 

objetivo de avaliar a disciplina, o qual foi respondido por 15 alunos na primeira fase e 

20 alunos na segunda fase. 

Os participantes da pesquisa foram identificados da seguinte maneira: 

identificação do curso “A” para Arquitetura e Urbanismo; na sequência número 

identificando a fase (1 ou 2); e sequencial identificando os participantes. Por 

exemplo, A101 refere-se a um acadêmico do curso de arquitetura e urbanismo, 

participante da primeira fase e com identificador “01”. 

 

 

 



37 
 

3.3 A PROPOSTA DE PROBLEMA 

  

Durante a pesquisa, foi proposta a elaboração de um projeto de cobertura em 

estrutura metálica. Todos os projetos de cobertura deveriam ser realizados em duas 

águas, tendo em vista o primeiro contato de acadêmicos de arquitetura com cálculo 

estrutural de cobertura. Desta forma, foi proposto um tipo de cobertura mais simples, 

que pudesse proporcionar aos alunos um melhor aprendizado. 

Cabe salientar que no projeto proposto os alunos deveriam desenvolver um 

pré-dimensionamento, ou seja, o cálculo aproximado de uma estrutura, já que o 

dimensionamento definitivo exige cálculos mais complexos, e a grade curricular do 

curso de arquitetura não contempla todos os requisitos básicos de cálculo estrutural. 

Muito embora o arquiteto não seja o profissional habilitado para a atividade do 

cálculo estrutural, é de grande importância dominar os princípios básicos do 

comportamento das estruturas e dos materiais, de modo que possam ser atingidos 

os principais objetivos exigidos em uma edificação, que são a resistência, 

estabilidade, estética e a durabilidade conforme afirma Rebello (2007). O autor 

salienta ainda que o pré-dimensionamento de uma estrutura serve para que se 

possa, antes mesmo de seu cálculo, avaliar as dimensões necessárias no projeto 

arquitetônico. 

Foram estabelecidas dimensões da edificação para cada projeto, de largura, 

comprimento e pé-direito, de modo que um projeto fosse diferente do outro, porém 

foi dada a alternativa dos alunos destinarem a edificação para a finalidade que 

desejassem. 

O projeto foi dividido da seguinte forma: 

- Projeto arquitetônico; 

- Pré-projeto da treliça; 

- Cálculo dos carregamentos; 

- Cálculo dos esforços; 

- Dimensionamento de terças; 

- Dimensionamento das barras da treliça; 

- Projeto da estrutura metálica (Plantas e detalhes das tesouras); 

Na segunda fase da pesquisa, foi incluída no projeto a execução de uma 

maquete da estrutura, de modo que o aluno conseguisse perceber seu trabalho de 

forma mais palpável. 
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A identificação do conhecimento existente foi realizada no primeiro encontro 

da segunda fase, conforme o Apêndice A, de forma que pudesse trazer a luz 

elementos importantes à resolução do problema, conforme avalia Dewey (1978). 

Desta forma, a professora teve condições de observar os itens relevantes com o 

objetivo de tentar resgatar os conhecimentos inexistentes, mas necessários durante 

a resolução do problema. 

Durante a execução de cada etapa do trabalho da segunda fase, foram 

apresentadas algumas questões aos grupos com a finalidade de norteá-los na 

execução do seu projeto, conforme os Apêndices B a D. 

 

3.4 TRABALHO DE CAMPO 

 

Foram realizados 18 encontros durante cada semestre letivo. Durante o 

primeiro encontro, foi explanado o funcionamento da disciplina e proposto o projeto a 

ser executado durante o semestre letivo e suas etapas. Foi apresentada a 

bibliografia existente na biblioteca sobre o assunto e explicitada a liberdade de 

utilização de qualquer outro recurso de informação, tal como sugere Rogers (2009) 

em seu capítulo de aprendizagem significativa na educação. 

No início do semestre letivo foi explicitada a metodologia a ser aplicada na 

disciplina e foi apresentada a proposta de projeto a ser executada durante o 

semestre letivo. 

Durante os encontros, a maior parte do tempo foi destinada à execução do 

projeto e a professora ajudava os grupos orientando suas pesquisas e auxiliando na 

busca pela resolução dos problemas encontrados, tal como o ensino prático reflexivo 

sugerido por Shön (2000). 

A execução do projeto está baseada na utilização de problemas para iniciar e 

motivar a aprendizagem, conforme descreve Ribeiro (2005) no capítulo anterior 

pautado no pensamento de Dewey (1978; 1979). 

O aluno no centro de sua própria aprendizagem baseia-se na proposta de 

Barrow e Tamblyn (1990) e Freitas (2012), quando eles dizem que dessa forma, o 

estudante forma hábitos de estudo e iniciativa enquanto aumenta sua capacidade 

resolutiva. Essa teoria corrobora com o pensamento de Schön (2000) e Rogers 

(2009). 
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O papel que a professora assume nessa proposta é de facilitadora, conforme 

sugere Freitas (2012) e Rogers (2009), indicando a bibliografia existente sobre o 

assunto, auxiliando os alunos a encontrar os dados necessários para a execução de 

seus trabalhos e auxiliando quanto às duvidas existentes. 

Optou-se pela formação de grupos, conforme sugere Ribas (2004). Os grupos 

formados por no máximo seis integrantes, de modo que a professora tivesse 

condições de atender todos os grupos adequadamente. Segundo Gijselaers (1996) o 

trabalho em grupo promove a expressão das ideias e o compartilhamento da 

responsabilidade pela administração do problema.  

O tipo de avaliação empregada na primeira fase foi executada única e 

exclusivamente pela professora, onde os alunos eram submetidos a uma série de 

exercícios seguindo os critérios julgados por ela. Durante a segunda fase, optou-se 

pela inserção da autoavaliação pelos alunos, onde eles atribuíam as notas a si 

mesmo e aos integrantes do próprio grupo, de forma que eles fossem sujeitos ativos 

de sua avaliação, uma vez que eram sujeitos ativos de seu aprendizado.  

Outro aspecto modificado durante a segunda fase foi a inclusão da realização 

de uma maquete do projeto em execução durante o semestre. O objetivo da inclusão 

dessa etapa no projeto foi possibilitar aos estudantes observar de forma palpável os 

seus trabalhos, integrando todos os conhecimentos adquiridos durante a disciplina. 

As alterações quanto à metodologia aplicada foram realizadas, de modo que 

ela se aproximasse ainda mais da metodologia PBL. 

Na primeira fase, a avaliação se deu da seguinte forma: Durante o primeiro 

bimestre foram realizadas etapas do projeto que somadas totalizaram quatro pontos. 

Na sequência foi realizada uma avaliação escrita com o valor de quatro pontos, e a 

participação de assessorias com o mediador, no valor de dois pontos, totalizando 

dez pontos. Já no segundo bimestre, as etapas do projeto somaram oito pontos e a 

participação nas assessorias no valor de dois pontos, totalizando a nota do bimestre. 

Na segunda fase, a avaliação proposta ocorreu conforme a seguir: Durante o 

primeiro bimestre foram realizadas etapas do projeto que somadas totalizaram seis 

pontos, foi realizada uma avaliação escrita com o valor de dois pontos. A nota 

faltante para atingir os dez pontos foi realizada pela média da nota que os alunos 

atribuíram na auto avaliação e avaliação dos colegas de grupo, e a avaliação 

docente no final de cada etapa sobre a participação dos integrantes do grupo na 

realização dos trabalhos. Durante o segundo semestre a avaliação escrita foi 
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substituída pela execução de uma maquete do projeto executado. As demais 

avaliações ocorreram conforme o primeiro bimestre, com a diferença de que a 

avaliação docente sobre a participação dos integrantes do grupo ocorreu em todos 

os encontros, e não somente no final de cada etapa, como ocorrido no primeiro 

bimestre. 

A avaliação dos pares e auto avaliação foi realizada pela média aritmética da 

nota atribuída por cada integrante do grupo na ficha de avaliação realizada por eles 

em cada etapa do projeto, conforme o Apêndice E e a nota atribuída pela mediadora 

que adotou os seguintes critérios: 

- Presença em todos os encontros; 

- Participação na realização das tarefas; 

A auto avaliação foi considerada levando em consideração a sugestão de 

Vallin (2008) e Gil (2002), conforme descrito no capítulo dois. 

No final do semestre, foi aplicado um questionário com questões abertas, a 

fim de verificar a opinião dos alunos sobre a abordagem de ensino utilizada, 

conforme Apêndice F. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 PROJETO PILOTO 

 

Durante o início da primeira fase, surgiu uma inquietação pessoal docente: os 

alunos não correspondiam da forma desejada e durante as aulas e pareciam pouco 

interessados na resolução do problema e um pouco incomodados com o tipo de 

abordagem em que estavam imersos. Em determinados momentos os alunos 

exigiam uma solução pronta para o problema. Exemplificando isso, na etapa do 

projeto arquitetônico um grupo solicitou a “fórmula” para cálculo da altura da tesoura, 

a partir da inclinação do telhado. Diante desse cenário ficou muito clara a 

expectativa dos alunos pelo conhecimento assimilado por outra pessoa e a 

terceirização da responsabilidade pelo seu aprendizado.  

Nessa ocasião, sentiu-se a necessidade de explanar melhor o tipo de 

abordagem que pretendia realizar e explicitou a responsabilidade pela aprendizagem 

esperada. 

No decorrer do semestre, essa inquietação foi amenizando, à medida que 

havia uma maior familiaridade com o tipo de abordagem, e uma mudança de 

comportamento dos alunos. 

Sobre essa inquietação, Rogers (2009) descreve a carta de um aluno, Dr. 

Samuel Tenenbaum logo após a participação em um curso, em que a abordagem 

era centrada no aluno.  

Tenembaum descreve o curso, no qual primeiramente o instrutor apresentava 

um material que servia de sugestão e o restante do curso era não estruturado, em 

que os alunos decidiam o caminho a percorrer e os assuntos a serem discutidos, 

muitos deles sem conexão um com o outro.  

O autor da carta descreve uma frustação por parte dos alunos durante o curso 

ministrado por Rogers e diante dessa situação muitos atacavam o instrutor, na 

expectativa de assimilar o conhecimento transmitido por ele, até que um dado 

momento um aluno percebe que estavam centrados em Rogers e que pretendiam 

aprender a partir dele. 

A partir dessa visão, pode-se perceber que a expectativa pela transmissão do 

conhecimento do aluno pelo professor é presente em qualquer etapa da vida escola, 

seja no ensino fundamental, médio, graduação e inclusive na pós-graduação, ou 
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seja, o ensino tradicional está presente na cultura escolar e a mudança na 

abordagem de ensino provoca desconforto em todos os envolvidos. Esse 

desconforto só é amenizado a partir de uma boa reflexão sobre o ensino e sobre o 

que se pretende atingir a partir do processo ensino e aprendizagem. 

Ao final da primeira fase foi aplicado um questionário aos alunos sobre o tipo 

de abordagem de ensino utilizada durante o semestre na disciplina Estrutura em 

Metal. Nesta fase, 15 alunos responderam ao questionário. 

A primeira pergunta tratava do entendimento dos alunos sobre o alcance dos 

objetivos da disciplina. “Você entende que os objetivos da disciplina foram 

alcançados? Justifique sua resposta.” Todos os alunos responderam que “sim”, e a 

grande maioria sua justificativa foi embasada no tipo de abordagem escolhida: 

"Conseguimos entender como funciona uma estrutura metálica através das etapas 

de projeto que realizamos durante o semestre" (A107). "Por meio do projeto que foi 

trabalhado em diferentes etapas foi possível compreender bem a matéria e onde os 

métodos e conteúdo serão aplicados. E também sua funcionalidade e importância" 

(A101). 

A segunda questão pretendia verificar se os alunos adquiriram mais 

conhecimento sobre a disciplina. Dos 15 alunos, 13 afirmaram que sim. Entre as 

justificativas, alguns atribuíram à aplicação do conteúdo de uma forma prática, e a 

integração dos conhecimentos adquiridos. "O conteúdo da matéria agregou para o 

desenvolvimento dos conhecimentos já obtidos em outras disciplinas. Aplicando 

nossos conhecimentos de uma forma prática com o projeto" (A108). "Com os 

trabalhos propostos foi possível perceber nosso maior interesse em ir atrás e realizá-

los" (A114). Os alunos que afirmaram que adquiriram conhecimento de forma parcial 

admitiram que não atingiram de forma satisfatória por falta de dedicação. 

"Parcialmente, pois não me dediquei o suficiente à disciplina" (A110). Ou seja, os 

alunos tinham a consciência que são os principais responsáveis pela sua própria 

aprendizagem. 

A terceira pergunta do questionário solicitava que os alunos fizessem uma 

avaliação do método de ensino da disciplina. O grupo inteiro avaliou o método de 

forma positiva. Um aluno descreveu "Ótimo, pois pela 1ª vez em uma matéria de 

cálculo nós colocamos em prática o que estávamos aprendendo, muitas vezes tendo 

que ir atrás da informação e isso é muito bom, pois estimula o conhecimento." 

(A102). A descrição do aluno corrobora com os fundamentos do PBL, em que o 
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aluno tem uma motivação intrínseca na busca pelo conhecimento e é o principal 

responsável por sua aprendizagem. "Acho que o projeto que nos foi proposto foi 

muito interessante e nos ensinou muito mais, pois além de aprender um novo 

conteúdo aprendemos onde ele deve ser aplicado, o que sempre nos faltava" 

(A101). 

 

4.2  SEGUNDA FASE 

 

No primeiro encontro da segunda fase, os grupos se reuniram para debater 

sobre projetos em estrutura metálica. Foram realizadas duas perguntas de partida 

para iniciar o debate: “Que elementos são relevantes na execução de um projeto de 

estrutura metálica?” e “Que elementos compõem uma estrutura metálica treliçada?” 

conforme formulário contido no Apêndice A. O debate tinha o objetivo de fazer com 

que os alunos refletissem sobre o projeto em estrutura metálica e avaliar sobre os 

conhecimentos pré-existentes a respeito de estruturas. Segundo Schmidt (1993) a 

abordagem PBL está pautada na suposição de que o conhecimento prévio 

determina a natureza e a quantidades de novos conhecimentos a serem adquiridos. 

Desta forma, a discussão na PBL promove a elaboração dos conhecimentos 

existentes, facilitando o aprendizado de novas informações.  

Os alunos demonstraram ter noções básicas a respeito do assunto. Debateram 

sobre os vãos livres de estruturas, sobre a importância de reconhecer as cargas 

atuantes, tipos de materiais, etc. Demonstraram também, conhecer os elementos de 

uma estrutura treliçada. 

A primeira etapa do projeto proposto tratava-se do projeto arquitetônico da 

cobertura em estrutura metálica. Os grupos trabalharam durante um encontro 

pesquisando sobre os tipos de materiais que iriam trabalhar e suas especificações, 

tais como o tipo de telhas, suas aplicações, inclinações recomentadas, etc.  

Os alunos utilizaram o tempo em sala de aula para as pesquisas e início do 

desenho do projeto. O restante do projeto arquitetônico foi executado fora de sala de 

aula, pois a entrega dessa etapa ocorreu no encontro seguinte.  

Durante a execução da primeira etapa, os alunos demonstraram facilidade de 

trabalhar em grupos. A grande maioria estava envolvida nas discussões, no entanto, 
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alguns grupos entenderam a autonomia como um tempo livre para discutir quaisquer 

assuntos, que não os propostos. 

Na execução do projeto arquitetônico, um dos grupos pretendia realizá-lo com 

foco na estética. No entanto, quando questionado quanto às soluções estruturais, os 

alunos perceberam a importância de se projetar pensando na estrutura. É sabida a 

importância de se projetar baseado na beleza e uso da edificação, porém, nesse 

momento foi proposto que os estudantes projetassem baseados na estrutura que 

iriam projetar nas etapas seguintes. Ou seja, quanto mais clara a solução estrutural 

que iria ser desenvolvida, mais claro seria o desenvolvimento do projeto durante o 

semestre letivo. 

Após a entrega da etapa do projeto arquitetônico, os alunos realizaram uma 

avaliação de desempenho, onde eles avaliavam a si mesmos e aos colegas quanto 

à realização da tarefa, conforme Apêndice E. Tendo em vista que o tipo de 

abordagem empregada era centrada no aluno, optou-se pela avaliação ter 

participação ativa dos alunos quanto seu próprio aprendizado, conforme sugerido 

por Ribeiro (2005). 

Na execução do projeto arquitetônico a maioria dos alunos demonstrou não ter 

maiores dificuldades na execução do trabalho, uma vez que são alunos do sexto 

período e já estão habituados com esse tipo de trabalho. Um exemplo do projeto 

executado por um dos grupos pode ser observado na Figura 1. 

Na avaliação de desempenho da primeira etapa surgiram os primeiros sinais 

de dificuldade de trabalhos em grupo. Alguns alunos começaram a manifestar 

alguns sinais de “parasitismo”, ou seja, alguns alunos que pretendiam se beneficiar 

dos trabalhos realizados por outros colegas. 

Antes da execução da próxima etapa, os estudantes discutiram sobre os tipos 

de esforços que as peças da estrutura estão submetidas, conforme Apêndice B. 

Apesar dos alunos demonstrarem insegurança quando o assunto é cálculo 

estrutural, todos os grupos demonstraram reconhecer os esforços a que as peças 

estão submetidas, diferenciando os esforços de tração e compressão, cortante e 

momento fletor. 
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Figura 1 Planta de cobertura executada pelo grupo 3 

 
Fonte: Arquivo da autora (2017) 

 
A etapa seguinte tratava da execução de um pré-projeto da treliça. Nessa fase 

os estudantes realizaram a configuração da tesoura do telhado baseados no tipo de 

material escolhido na etapa anterior, demonstrando o espaçamento de terças, e a 

inclinação adotada, conforme podemos observar na Figura 2. Os grupos trabalharam 

durante um encontro nessa etapa, e concluíram durante a semana, já que a entrega 

ocorreu na semana seguinte. 

 

Figura 2 Pré-projeto da treliça executado pelo grupo 4 

 
 
Fonte: Arquivo da autora (2017) 
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Como para muitos, era o primeiro contato com o projeto de uma estrutura, os 

alunos começaram a descrever as dificuldades na execução do trabalho. No 

entanto, através de suas pesquisas e assessorias, todos conseguiram concluir a 

etapa com sucesso. 

Conforme ocorrido na etapa do projeto arquitetônico, alguns alunos relataram 

grandes dificuldades na execução do trabalho em grupo. Diante dessa dificuldade, 

uma das alunas solicitou alteração de equipe de trabalho. A alteração de equipe foi 

concedida à aluna.  

Diante deste cenário pudemos observar que em sala de aula existem alguns 

problemas de inter-relacionamento, assim como no mundo corporativo também 

existe. A aluna se adaptou bem em outro grupo e conseguiu realizar todas as etapas 

do projeto a contento. No entanto, na vida profissional nem sempre é possível 

escolher a equipe em que se deseja trabalhar. Muitas vezes, para que isso 

aconteça, é necessário mudar de empresa, o que nem sempre é possível, 

especialmente com profissionais em início de carreira. O uso da metodologia PBL, 

muitas vezes, proporciona o estudante a trabalhar com esse tipo de adversidade do 

mundo corporativo. Auxilia o estudante a aprender a trabalhar com pessoas que 

trabalham de forma diferente a sua, consequentemente aprimorando essas 

habilidades nos relacionamentos interpessoais. Gil (2007) apresenta o 

desenvolvimento de habilidades interpessoais e o aprimoramento do espírito de 

equipe como uma das vantagens do uso da PBL. 

Antes do início da próxima etapa de trabalho, foi sugerido aos alunos identificar 

as informações necessárias para o cálculo do carregamento da estrutura. Nesse 

momento os alunos demonstraram um pouco de dificuldade em diferenciar as 

cargas atuantes, dos esforços a que a estrutura está submetida. Diante disso, foi 

necessária a diferenciação entre os conceitos, de modo que fosse possível dar 

prosseguimento no projeto da estrutura. 

Na fase de cálculo dos carregamentos os alunos precisavam levantar quais 

cargas que a estrutura estava submetida, buscar as informações de peso dos 

materiais escolhidos e demais elementos, tais como influência do vento. Para esse 

fator buscaram na bibliografia existente um valor médio, tendo em vista não terem 

embasamento técnico suficiente, tampouco tempo hábil para realizar os cálculos 

conforme determina a norma NBR 6123, referente a Forças Devido ao Vento em 

Edificações. 
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Para o cálculo dos carregamentos os alunos trabalharam durante dois 

encontros. Realizaram pesquisas nos livros da biblioteca e na internet, mas em geral 

os alunos apresentaram grandes dificuldades inclusive na compreensão dos 

exemplos dos livros.  

Como a dúvida dos alunos era geral, sentiu-se a necessidade de apresentar 

um exemplo prático no quadro durante a execução da etapa, de modo que os alunos 

conseguissem aplicá-lo em seus projetos.  Ainda assim, um dos grupos não 

conseguiu concluir a etapa. 

Na avaliação de desempenho dessa etapa, muitos alunos demonstraram estar 

sentindo falta do ensino tradicional, onde o “conteúdo” é transmitido e depois são 

executados exercícios. Os alunos criticaram a apresentação de um exemplo 

somente após apresentarem dificuldade. Ou seja, ainda demonstraram serem 

sujeitos passivos na sua própria aprendizagem, apesar de estarem imersos numa 

abordagem de ensino diferente da habitual.  Freitas (2012) sintetiza que um dos 

princípios da PBL é a responsabilidade do aluno pelo processo ensino e 

aprendizagem, se tornando o principal agente na aquisição do conhecimento. 

A fase de cálculo dos esforços foi a que os alunos apresentaram maior 

dificuldade, embora tenham demonstrado reconhecer esses elementos antes da 

fase de pré-projeto, demostraram dificuldades de mensurá-los. Os estudantes 

atribuíram essa dificuldade aos cálculos matemáticos, e alguns à metodologia de 

ensino. Os alunos utilizaram quatro encontros para realizar a atividade.  

A maior parte dos grupos realizou os cálculos dos esforços da tesoura através 

do método analítico para determinação das forças nas barras da treliça proposto por 

Rebello (2005). Os alunos apresentaram grande dificuldade em resgatar assuntos 

abordados no ensino médio, tais como trigonometria. Durante essa fase foi 

necessário o resgate desses assuntos através de aula expositiva. 

O grupo que não obteve sucesso na etapa anterior foi o que mais sentiu 

dificuldade na etapa de cálculo dos esforços, e foi o que mais atribuiu seu insucesso 

ao tipo de abordagem de ensino adotada. Alguns alunos utilizaram a avaliação de 

desempenho para tecer as críticas: "O cálculo é trabalhoso e extenso, o resultado é 

satisfatório, porém se as aulas tivessem mais exemplos e mais conceito, o 

conhecimento absorvido seria muito maior e mais proveitoso" descreveu um dos 

alunos.  
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Além da crítica à metodologia de ensino, os alunos criticaram a disciplina em 

si, argumentando que seria irrelevante em suas vidas profissionais como exposto: "A 

matéria está fora do curso de arquitetura e urbanismo, desnecessário. O que 

deveríamos saber eram noções básicas”. “A situação simulada no exercício não é 

funcional, uma vez que não compete ao arquiteto esse tipo de cálculo. Talvez fosse 

mais válido conhecer situações básicas”. 

Ocorre que a DCN do curso de arquitetura e urbanismo exige “a compreensão 

de sistemas estruturais e o domínio da concepção e do projeto estrutural, tendo por 

fundamento os estudos de resistência dos materiais”. (BRASIL, 2010). Portanto, as 

disciplinas de cálculo estrutural têm por fundamento dar subsídios para que os 

estudantes atinjam essa compreensão e dominem a concepção estrutural e 

apliquem na execução de seus projetos arquitetônicos.  

Após o cálculo dos diagramas de esforço cortante e momento fletor das terças, 

os estudantes realizaram o dimensionamento das peças. Os alunos trabalharam 

nessa etapa durante dois encontros. Realizaram as pesquisas sobre as tabela de 

perfis existentes no mercado e utilizaram a metodologia de dimensionamento de 

barras submetidas a momento fletor e força cortante sugerida por Rebello (2005). 

Antes dos alunos iniciarem os cálculos, realizou-se uma reflexão com os 

alunos a respeito dos perfis utilizados nesse tipo de projeto, observações sobre o 

formato e posições da peça, etc. 

Os alunos relataram dificuldades nos cálculos. Foi necessário o resgate de 

alguns conceitos referentes à resistência dos materiais. Para tanto, foi necessário 

realizar uma aula expositiva para reduzir as dificuldades sentidas pelos estudantes. 

Após a explanação, todos os grupos obtiveram sucesso. 

A etapa seguinte tratava-se do dimensionamento das peças da treliça. Para 

realizar o dimensionamento era necessário ter em mãos os esforços nas barras da 

treliça. Os estudantes utilizaram dois encontros para a realização dessa etapa do 

projeto.  

Em geral os grupos conseguiram concluir o dimensionamento das peças 

submetidas à tração e compressão. No entanto, o grupo que não conseguiu concluir 

a etapa de cálculo dos esforços teve dificuldade para executar a etapa de 

dimensionamento das barras e atribuiu o insucesso à metodologia de ensino 

empregada na disciplina. 
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A penúltima fase, a fase do projeto da estrutura metálica, os alunos deveriam 

representar através do projeto os perfis utilizados em cada peça da estrutura 

metálica, anteriormente dimensionados, conforme exemplo da figura 3. Os alunos 

executaram a atividade durante um encontro.  

Figura 3 Elevação da treliça executada pelo grupo 4 

 
Fonte: Arquivo da autora (2017) 
 

Os estudantes não demonstraram grandes dificuldades na etapa do projeto 

final e relataram aprovação pelo trabalho prático englobando todas as etapas do 

trabalho: “Interessante finalizar o projeto e observar os resultados”; “Por se tratar de 

um trabalho prático, ajuda no aprendizado e no entendimento. Nos dá uma melhor 

visão da estrutura”. 

A última etapa do projeto foi a execução de uma maquete da estrutura 

dimensionada durante o semestre letivo. Os alunos trabalharam durante dois 

encontros para finalizar o projeto. 

Para a execução da maquete foi dada a liberdade de escolha dos grupos de 

executar a maquete da cobertura total, ou somente detalhar uma tesoura com a 

indicação das terças. 

O objetivo dessa etapa era de que os estudantes conseguissem visualizar o 

trabalho exercido durante o semestre letivo de forma mais próxima à realidade, 

utilizando os materiais que achassem mais conveniente. 

Observou-se um grande entusiasmo na fase de execução da maquete do 

projeto executado durante o semestre letivo. Foi perceptível que alguns alunos 

obtiveram o insight durante essa fase do projeto, de modo que os alunos 

conseguiram observar todo seu trabalho de forma palpável e visual. 

Os estudantes que optaram por executar a maquete da estrutura completa se 

preocuparam em representar as medidas e posicionamento de cada peça das 

tesouras e terças. Já os estudantes que optaram por representar uma única tesoura 

tiveram condições de representar melhor os perfis utilizados em cada componente 
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da estrutura. Etapas da elaboração das maquetes podem ser visualizadas nas 

figuras de 4 a 7. 

Figura 4 Execução da maquete Grupo 1 

 
Fonte: Arquivo da autora (2017) 

 

Figura 5 Execução da maquete Grupo 2 

 

Fonte: Arquivo da autora (2017) 
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Figura 6 Maquete executada pelo Grupo 2 

 
Fonte: Arquivo da autora (2017) 

 

Figura 7 Maquete executada representando a estrutura completa 

 
Fonte: Arquivo da autora (2017) 

 

4.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A avaliação do uso da metodologia PBL durante o semestre letivo pode-se 

dizer que foi positiva. Apresentou-se como uma proposta positiva e prazerosa. À 
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medida que era percebida a evolução da capacidade de estudos dos alunos, a 

motivação aumentava ainda mais. Essa percepção positiva corrobora com as 

pesquisas sobre o assunto (ALBANESE E MITCHELL, 1993). 

Em geral, os alunos apresentaram uma boa interação nos trabalhos em 

grupo. Era percebida a discussão entre todos os integrantes do grupo e por muitas 

vezes entre os grupos. Essa interação está em consonância com a descrição de 

Ribas (2004), pois o trabalho em grupo possibilita o compartilhamento de 

conhecimentos e o desenvolvimento das habilidades interpessoais é facilitado.  

Freitas (2012) defende também que a aprendizagem ativa, interativa e colaborativa 

deve fazer parte do processo, assumindo sua responsabilidade, interagindo entre os 

pares, respeitando a opinião alheia e colaborando com o grupo na resolução do 

problema. 

O trabalho em grupo pode proporcionar aos alunos o desenvolvimento dos 

quatro pilares da educação descritos por Delors (2001), o aprender a conhecer, 

onde os alunos têm condições de aprender a aprender, utilizando o estudo de forma 

constante; o aprender a fazer, adquirindo competência para enfrentar diversas 

situações; o aprender a conviver, desenvolvendo a compreensão do outros 

integrantes do grupo e aprendendo com suas diferenças; e por fim o aprender a ser, 

desenvolvendo maior autonomia e responsabilidade pessoal. 

No entanto, no decorrer do semestre observou-se alguns fenômenos de 

parasitismo, conforme observado por Ribas (2004), pois parte do grupo trabalhava e 

parte do grupo se apresentava somente no final da etapa de trabalho. Diante dessa 

percepção, a avaliação comportamental realizada pela professora que era realizada 

somente no final de cada etapa, passou a ser realizada em todos os encontros, com 

os seguintes critérios: 

1) Estava presente durante todo o tempo de aula? 

2) Executou todas as atividades propostas? 

3) Buscou materiais relevantes para a resolução do problema? 

4) Possui condições de descrever as atividades necessárias para a execução 

do problema? 

A avaliação em cada encontro passou a ser necessária com a finalidade de 

inibir comportamentos displicentes entre os integrantes do grupo, já que na 

avaliação dos pares, muitas vezes os alunos não ficavam a vontade para “entregar” 
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os colegas que não produziam, ou eram coniventes com a situação, pois havia uma 

divisão de tarefas entre as disciplinas.  

No início do trabalho, os alunos demostraram facilidade na execução do 

trabalho, uma vez que as informações necessárias para o começo do projeto já 

eram conhecidas. À medida que o projeto ia avançando e as informações 

precisavam serem buscadas, observou-se uma dificuldade nos alunos de 

empreender auto estudo. Os alunos solicitavam respostas prontas e acabadas, 

como se existisse uma receita pronta para cada situação. Essa percepção corrobora 

com as limitações do uso da PBL descritas por Gil (2002). Grande parte dos alunos 

é oriunda de um contexto educacional em que o conhecimento chega até o 

estudante pelo professor, através de textos e exercícios. A partir do momento em 

que o estudante se depara com um problema e a busca pelas soluções está sob sua 

responsabilidade, e existe um leque de possibilidades muito grande, o aluno passa a 

sentir-se inseguro dessa nova responsabilidade.  

Essa cultura do professor como figura detentora do conhecimento ainda é 

muito presente nas instituições de ensino superior (IES). Embora seja uma 

tendência essa mudança na cultura das IES, não é raro se deparar com professores 

se descrevendo como “autoridade” em sala de aula, ou acusando colegas de 

transferir a responsabilidade do ensino aos alunos. Essa visão vai contra a 

tendência descrita por Gil (2002) e Marques e Fávero (2012), em que na nova 

educação o estudante passa a ser o principal responsável por sua aprendizagem e o 

professor passa a ser um facilitador. 

Nesse contexto, alguns alunos também não se mostraram muito receptivos 

com o método empregado nas aulas. Um dos grupos se dispersou em algumas 

aulas e não teve condições de concluir uma das etapas do trabalho. Desta forma, o 

grupo não tinha condições de seguir em frente. Numa dessas aulas, um integrante 

do grupo se viu frustrado diante do fracasso e acusou-me de não “dar aulas”, de 

utilizar uma metodologia de ensino equivocada. Afirmou que a disciplina não servia 

para nada. Diante do comportamento do aluno, solicitei que se acalmasse e 

expliquei a metodologia de ensino empregada. Os colegas de grupo se mostraram 

incomodados com a atitude do colega e passaram a solicitar auxílio com os demais 

grupos para concluir as demais etapas. Ribeiro (2005) verificou que para utilização 

da metodologia PBL, é necessário um maior comprometimento, maturidade e 

responsabilidade dos alunos, e essa dificuldade em obter esse comportamento 
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ocorre também devido às experiências educacionais prévias, de ensino tradicional 

e/ou formação escolar deficiente. 

No que diz respeito ao trabalho docente, pode ser observado que o tempo de 

dedicação à disciplina aumentou do que em relação ao ensino tradicional. No ensino 

tradicional o professor tem condições de guiar as aulas de forma que ele sempre 

sabe como ela deve iniciar e ser concluída. Isso não ocorre com o ensino do PBL. A 

metodologia exige uma dedicação maior docente, de forma que o professor esteja 

preparado para as situações que os alunos podem gerar. Sobre essa percepção, 

Tardif (2002, p.137) observa:  

Os professores precisam tomar decisões e desenvolver estratégias de ação 
em plena atividade, sem poderem se apoiar em um “saber fazer” técnico 
científico que lhes permita controlar a situação com toda a certeza. 

Esse novo papel que o docente deve desempenhar é descrito por Gil (2002) 

como uma das limitações do uso da metodologia PBL. 

Ao final do semestre letivo os estudantes responderam um questionário de 

avaliação da disciplina, cujos resultados foram analisados para observar a 

percepção dos estudantes quanto ao método de ensino proposto. 

 

4.4.1 Alcance dos objetivos da disciplina 

 

Com relação ao alcance dos objetivos propostos pela disciplina, a maioria dos 

alunos reconheceu que o método foi eficiente, conforme podemos observar na figura 

8. 

Gráfico 1 Resposta dos alunos quanto ao alcance dos objetivos da disciplina 

 
Fonte: Arquivo da autora (2017) 
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Nos discursos a seguir podemos observar algumas respostas positivas dos 

estudantes: "A matéria da disciplina tem como objetivo para nós arquitetos, ter uma 

base de cálculos de estruturas, para sabermos ao longo da nossa profissão como 

explicar para os clientes e conhecer a estrutura" (A203); "A disciplina nos ajuda com 

o primeiro contato com as estruturas em metal, como uma base de 

dimensionamento e que estrutura escolher" (A207); "Achei a disciplina muito 

importante, pois suas aplicações são muito usuais nos projetos arquitetônicos" 

(A212); "A disciplina nos ensina a calcular, entender melhor estruturas metálicas 

desde telhados de uma maneira geral, até seus detalhes. Nos ajuda a ser mais real 

em nossas criações" (A216); "Eu acho que conseguimos atingir os objetivos 

propostos, de maneira que podemos visualizá-los além de calculá-los" (A218). 

Embora a maioria dos alunos tenha observado os objetivos da disciplina, um 

dos alunos teceu uma crítica quanto aos assuntos abordados: "As matérias de 

engenharia em geral, aplicada na arquitetura poderiam ser menos aprofundadas em 

cálculo e dimensionamento, mais em tipo de estrutura, material e execução" (A208). 

No entanto, os assuntos relacionados a tipos de sistemas estruturais, materiais de 

construção e sistemas construtivos são abordados em outras disciplinas, tais como 

Tecnologia das Construções I e II. Ocorre que as DCN’s do curso de arquitetura 

exigem que durante a formação profissional o estudante tenha a competência de 

compreender os sistemas estruturais e domínio da concepção e projeto estrutural, 

fundamentado na resistência dos materiais e estabilidade das edificações (BRASIL, 

2010), portanto nas disciplinas de cálculo estrutural, tais como, estrutura em metal, 

estrutura em concreto armado e estrutura em madeira deverá ser abordado o cálculo 

e dimensionamento com a finalidade de promover essas competências.  

 

4.4.2 Avaliação da Metodologia PBL 

 

A avaliação do uso da metodologia PBL realizada pelos estudantes não foi 

unânime. Parte dos alunos avaliou a metodologia positivamente, parte dos alunos 

avaliou negativamente o andamento da disciplina e existem ainda os que apontaram 

pontos positivos, mas também descreveram pontos negativos, conforme podemos 

observar na figura 9. 
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Gráfico 2 Resposta dos alunos quanto à avaliação da metodologia PBL 

 
Fonte: Arquivo da autora (2017) 

Os alunos que descreveram a metodologia positivamente discorreram: "O 

método é interessante, pois leva o aluno a buscar as soluções e formas de 

aplicação" (A212); "O método foi bom, pois ensinou profundamente as etapas de 

cálculo de uma estrutura metálica" (A217); "O método foi legal, pois fomos 

desenvolvendo em sala e aprendendo juntos" (A205). 

No entanto, alguns alunos criticaram a metodologia: "O método de procurar 

informações achei complicado, pois na maioria das vezes ficamos em dúvida" 

(A204); "Uma avaliação regular, pois houve dificuldade com relação à didática de 

ensino, o método de ensino poderia ser mais simplificado" (A206).  

A percepção negativa está em desacordo com a literatura existente. Para 

Albanese e Mitchell (1993) o alto nível de satisfação dos alunos é um forte 

argumento a favor do PBL, pois favorece a apreciação pelo estudo e favorece a 

aprendizagem constante.  

Pode-se supor que essa percepção negativa esteja relacionada à pouca 

maturidade dos alunos, condição exigida para a aplicação do PBL. O desempenho 

de um novo papel pelos estudantes é desafio para a aplicação da metodologia, pois 

exige muito mais dos estudantes do que simplesmente assimilar o conteúdo 

repassado pelo professor, conforme observado por Gil (2002). Para Ching e Gallow 

(2000) os alunos podem se recusar a assumir um papel mais ativo no processo 

ensino e aprendizagem preferindo assim o método tradicional.   
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4.4.3 Vantagens da PBL 

 

As vantagens apontadas pelos alunos a respeito da metodologia de ensino 

estão de acordo com as apontadas por Ribeiro (2005) e Albanese e Mitchell (1993). 

- A integração entre a teoria e a prática: "Por ser um método que alia a base 

teórica dos cálculos com o desenvolvimento dos mesmos, o desenvolvimento do 

projeto em sim é muito bom..." (A219); "Como cada grupo tinha um projeto diferente, 

tivemos que aplicar (os conhecimentos em metálica) no projeto que tínhamos 

proposto, e não uma situação hipotética" (A201); 

- Maior envolvimento dos alunos com a disciplina: Os estudantes aprovaram o 

desenvolvimento do projeto por etapas, dando sequência ao aprendizado. "O 

método foi eficiente, com as etapas (do projeto) tornou-se uma matéria produtiva. A 

entrega de resultados por etapa evita o acúmulo de matéria, dando uma sequência 

para o aprendizado" (A207); "O método por etapas nos força a realizar os trabalhos 

em determinado prazo, contribuindo para o aprendizado" (A213). 

- Promoção da aprendizagem autônoma: "Com as pesquisas que fazemos a 

abrangência do conteúdo é muito maior" (A218); "O método é interessante, pois leva 

o aluno a buscar soluções e formas de aplicação (do conteúdo)" (A212); "A 

vantagem é que devemos correr atrás e com isso muitas vezes aprendemos mais" 

(A220); "Devido ao fato de ter que se esforçar mais para realizar as atividades 

propostas, indo atrás na bibliografia disponível, o que muitas vezes gera dúvidas que 

são importantes para enriquecer o aprendizado" (A209); 

 

4.4.4 Desvantagens da PBL 

 

Algumas avaliações quanto ao método foram contraditórias. Embora a 

promoção da aprendizagem autônoma tenha sido apontada por alguns estudantes 

como uma das vantagens do método, alguns apontaram como desvantagem: "O 

método de procurar as informações eu achei complicado, pois na maioria das vezes 

ficamos em dúvidas" (A204). Pode-se observar nesse discurso que muitos alunos 

são resistentes quanto à aprendizagem autônoma e validam somente aquele 

conhecimento que é transmitido por outra pessoa. Essa insegurança é descrita por 

Gil (2007) como uma das limitações do PBL, já que a maioria dos estudantes vem 
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de uma cultura em que o professor ainda é o detentor do conhecimento e deve 

retransmiti-los a seus alunos. Outro aluno observa: "Inicialmente ficamos perdidos 

com esta situação, mas as dificuldades foram superadas" (A201); A cultura do 

ensino convencional ainda é muito presente, o que faz com que os alunos não se 

sintam seguros ao empreender auto estudo.  

Além das críticas quanto à aprendizagem autônoma, alguns alunos teceram 

críticas quanto às atividades realizadas em grupo: "Aprovo a metodologia utilizada, 

porém acredito que mais explicações feitas no quadro e mais exercícios de prática 

individual ajudariam" (A210); A metodologia PBL foi criada para aliar o conhecimento 

teórico com o conhecimento tácito, e ao mesmo tempo desenvolver habilidades que 

serão úteis em suas carreiras, conforme observa Ribeiro (2008). Portanto, mesmo 

que alguns estudantes sintam-se mais confortáveis com o estudo individual, muitos 

deles deverão se deparar com trabalhos em equipe em sua vida profissional.  

O desconforto de alguns alunos com o trabalho em grupo foi demostrado 

ainda que de forma imatura com o comentário de um dos estudantes: "Com a 

necessidade de entrega dos trabalhos, conseguimos enxergar o caráter das 

pessoas: tem gente nessa sala que faz muita “ladainha” e pouco faz na prática" 

(A202). Este relato nos faz perceber que a atividade em grupo exige o esforço de 

todos os integrantes e ao mesmo tempo demonstra certa competição entre seus 

integrantes. Muitas vezes essas disputas ocorrem no mundo corporativo, bem como, 

podem existir membros de grupos que não correspondem às atitudes esperadas por 

eles, mas essas divergências precisam ser superadas pelo próprio grupo de modo 

que o trabalho não seja prejudicado. 

Um dos estudantes criticou o andamento da disciplina aplicado em somente 

um projeto: "Talvez a prática em cima de um só projeto dificulte o aprendizado" 

(A202). A disciplina foi concebida a partir de um único projeto, com várias etapas, de 

modo que o conhecimento fosse reconhecido como o todo e não compartimentado, 

de forma isolada. No entanto, é preciso reconhecer que os estudantes necessitam 

dominar todas as etapas, de modo que quando se perde determinado assunto, esse 

deve ser recuperado para não prejudicar as etapas subsequentes, conforme observa 

um dos estudantes: "O desenvolvimento do projeto em si é muito bom, mas devido a 

continuidade do método, quando se perde uma aula, é preciso correr atrás para 

recuperar a matéria" (A219). 
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Ribeiro e Mizukami (2004) salientam que a metodologia PBL não é uma 

panaceia para todos os males encontrados no ensino tradicional, assim como 

qualquer outro método de ensino. Sempre existirão os alunos que não participam 

por timidez, sobrecarga de trabalho e até mesmo desinteresse. Alguns estudantes 

relataram esse desinteresse como desvantagem do método utilizado: "A 

desvantagem é que nem todos os estudantes acabam usufruindo do aprendizado" 

(A220); "A desvantagem é de que alguns grupos não usufruem do conteúdo" (A218). 

Um dos estudantes criticou a aplicação da metodologia com a supervisão de 

somente um docente:  

Acho que a única desvantagem é uma maior dependência da professora 

para explicar partes do exercício proposto, e como a sala é grande, as 

vezes demorava para vir até o (meu) grupo, atrasando a resolução da 

atividade. (A209) 

Uma possível solução para o problema apresentado pelo estudante seria a 

utilização de tutores para auxiliar as atividades coordenadas pelo professor titular, 

assim como Ribeiro (2005) descreve durante uma pesquisa realizada na escola de 

arquitetura em Newcastle.  Dessa forma, não haveria uma sobrecarga para o 

professor titular, e os grupos contariam com a facilitação e supervisão de mais 

profissionais. 

 

4.4.5. Papel do aluno no processo de aprendizagem 

 

Para o bom desenvolvimento do ensino a partir da metodologia PBL é 

fundamental a participação ativa do estudante nesse processo. A avaliação dos 

estudantes demonstra que a importância dessa participação ativa foi reconhecida: 

"O aluno é fundamental no processo de aprendizagem. Sem interesse ninguém 

absorve conhecimento. Procurei de todas as formas interagir com a disciplina" 

(A201);  

O papel do estudante é fundamental em qualquer abordagem de ensino 

empregada, pois ninguém pode forçá-los a aprender independentemente de sua 

própria dedicação (TARDIF, 2002), no entanto na abordagem PBL isso torna-se 

mais evidente. 
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Na abordagem convencional o aluno é um receptor passivo de informação, 

enquanto no PBL o docente deve encorajar a iniciativa dos estudantes lhes 

delegando autoridade e responsabilidade (RIBEIRO, 2005). 

Nesse mesmo contexto, Gil (2007) elenca esse novo papel desenvolvido pelo 

o estudante como uma das limitações quanto ao uso do PBL, uma vez que a maioria 

dos estudantes universitários teve sua vida escolar baseada no ensino tradicional, e 

esse tipo de abordagem exige muito mais do estudante do que o simples papel de 

“assistir aulas”, mas exige um papel muito mais crítico e de pesquisador. 

A maioria dos estudantes relatou evolução no aprendizado da disciplina: 

"Acredito que apesar das dificuldades, tive um crescimento e uma visão diferenciada 

na compreensão da disciplina" (A213); "Acredito que aprendi muito e consigo aplicar 

o conteúdo nos projetos paralelos" (A212). 

Um dos estudantes relatou que apesar de seu esforço não conseguiu 

compreender a disciplina: "Tentei cumprir ao máximo com a disciplina, porém 

confesso que não consegui aprender cálculo com eficiência" (A202). Apesar de 

todos os grupos terem atingido a média mínima de aprovação na avaliação final, o 

estudante percebeu que não conseguiu compreender os cálculos com eficiência. No 

entanto, partindo-se da hipótese de uma avaliação formal em uma abordagem de 

ensino convencional, em que os estudantes realizam exercícios de forma isolada ou 

até mesmo respondem perguntas onde somente são admitidas uma única resposta, 

se o estudante atinge a média, seria possível o aluno questionar seu próprio 

aprendizado? Diante deste questionamento, não é possível atribuir à metodologia de 

ensino empregada nem ao tipo de avaliação sugerida os insucessos de alguns 

estudantes, até mesmo por que existem inúmeras variáveis envolvidas na 

compreensão de determinados assuntos. Para Albanese e Mitchell (1993) a 

capacidade de a PBL proporcionar o aprofundamento do conhecimento é 

inconclusivo, pois variáveis como tempo despendido, características do grupo e até 

mesmo a natureza do problema estão em jogo. 

Da mesma forma que estudantes relataram insucesso no seu próprio 

aprendizado, estudantes relataram o contrário: "A partir do momento prático de 

cálculos consegui entender e visualizar o que acontecia numa estrutura" (A218). A 

percepção docente foi maior de casos de sucesso do que de insucesso. A medida 

que as etapas do projeto evoluíam, era possível perceber uma evolução no 

entusiasmo dos estudantes que os motivava a continuar.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar de a percepção docente ter sido positiva e a percepção discente ter 

sido parcialmente positiva, considera-se que o resultado da aplicação desse tipo de 

abordagem e a pesquisa tiveram resultados satisfatórios. É importante ressaltar que 

nenhuma metodologia de ensino seja uma fórmula mágica para sanar todos os 

problemas do ensino tradicional. É preciso considerar muitas variáveis que não 

foram possíveis de avaliar durante esse trabalho, tais como o contexto 

socioeconômico dos estudantes, tempo de dedicação ao estudo, etc. No entanto, 

observa-se que a cultura do ensino tradicional ainda é muito presente, tanto no 

comportamento dos alunos, como na filosofia das instituições de ensino, portanto, 

diante das dificuldades encontradas pelos estudantes durante a aprendizagem 

autônoma, eles acabam sentindo falta da abordagem de ensino tradicional. 

É válido destacar também que a cultura do ensino tradicional não está 

presente somente nos estudantes, mas está enraizada também em muitos 

professores. A mudança no tipo de abordagem pode causar um desconforto inicial, 

mas deve diminuir a medida que há uma familiaridade com a nova metodologia. 

Durante a pesquisa, essa percepção pôde ser sentida. 

A aplicação da metodologia PBL promoveu mudança nas atividades de 

ensino da disciplina Estrutura em Metal e está de acordo com a visão curricular 

descrita nas DCN’s. Mudança de papel dos alunos de agente passivo para ser o 

agente ativo de seu aprendizado promoveu novas experiências de aprendizado e 

integraram os conhecimentos científicos e atitudinais e aliando a teoria e a prática.  

Os alunos ainda apresentam dificuldades quando assumem o papel de 

principal responsável pelo seu aprendizado, pois a grande maioria vem de um 

contexto educacional em que o professor é o que transmite o conhecimento e lhes 

cabe recebê-lo de forma pronta e acabada. Além disso, para o sucesso nesse tipo 

de abordagem, é necessária uma maior maturidade dos estudantes. Para essa 

mudança de cultura, é importante introduzir essa alteração de papeis já no início do 

currículo, de modo que os estudantes adquiram hábitos de estudo sem uma 

dependência tão grande do professor. Apesar das dificuldades encontradas, pode-se 

avaliar que o método foi eficiente quanto ao alcance dos objetivos propostos, afinal, 

todos os estudantes conseguiram concluir o projeto final. 
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Ainda nesse sentido, Gil (2007) observa que a abordagem PBL costuma ter 

um melhor aproveitamento quando é executada no âmbito de determinado curso, 

pois quando aplicada em disciplinas isoladas, a aceitação dos alunos tende a se 

tornar mais crítica. 

Por outro lado, o PBL auxilia na percepção docente à medida que estimula a 

buscar a compreensão das atitudes dos estudantes diante de cada experiência. 

Dessa forma, contribui para o aprimoramento dos conhecimentos docentes dos 

professores sem formação pedagógica.  

Embora, seja necessário reconhecer que esse tipo de abordagem exige um 

esforço muito maior docente, já o professor não tem controle total sobre os rumos 

que os estudantes tomam durante a resolução do problema. Portanto, o professor 

deve estar em constante atualização, de forma a validar as informações trazidas 

pelos alunos. 

No entanto, esse esforço maior docente nem sempre é reconhecido por 

colegas professores, já que estes muitas vezes não visualizam esse trabalho e 

consideram que nesse tipo de abordagem há uma terceirização da tarefa docente 

aos alunos. Os seja, muitos professores não validam o conhecimento que parte dos 

próprios estudantes. 

Ainda nesse sentido, é importante salientar que a abordagem PBL exige 

esforços de todos os atores envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. O 

professor como mediador, o estudante num processo mais ativo e a instituição de 

ensino colaborando para que essa proposta seja difundida entre todo o currículo.  

Outro fator limitador nas IES é de que faz-se necessária uma predisposição 

das instituições em incentivar os professores disponibilizando mais tempo para a 

realização dessas atividades, pois geralmente os professores que optam por esse 

tipo de abordagem precisam administrar o tempo em sala de aula para realizar as 

assessorias necessárias, o que nem sempre é suficiente.  

Essa pesquisa propôs a aplicação da PBL em uma disciplina isolada, no 

entanto, pode promover um estudo para a realização de um currículo todo do curso 

de arquitetura e urbanismo seguindo integralmente esse tipo de abordagem, de 

modo que haja uma integração entre todas as disciplinas, e promova uma formação 

aliando a teoria e a prática e desenvolvendo habilidades atitudinais dos futuros 

profissionais. 
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Após a aplicação desta pesquisa, o produto desta dissertação de mestrado foi 

a elaboração de um caderno, contendo as estratégias de ensino, que pode ser 

utilizada em qualquer disciplina do curso de arquitetura e urbanismo. 
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APÊNDICE A - CONHECIMENTO EXISTENTE 

 

Disciplina: Data: 

Grupo: 

1 - 

2 -  

3 - 

4 -  

 

1) Que elementos são relevantes na execução de um projeto de estrutura metálica? Justifiquem suas 

respostas: 

Elementos Justificativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2) Que elementos compõe uma estrutura metálica treliçada? Se julgarem necessário, poderão 

representar através de um croqui. 
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APÊNDICE B - ETAPA: PRÉ-PROJETO 

Disciplina: Data: 

Etapa: Pré-projeto  

Grupo: 

1 - 

2 -  

3 - 

4 -  

 

1) Que tipo de esforços estão submetidas cada peça da estrutura? Se julgarem necessário, represente 

com um croqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Identifique as informações necessárias para a realização do pré-projeto da treliça: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C - ETAPA: CARREGAMENTO 

Disciplina: Data: 

Etapa: Carregamento  

Grupo: 

1 - 

2 -  

3 - 

4 -  

 

1) Identifique as informações necessárias para cálculo do carregamento dos elementos da estrutura e 

onde pretende busca-las: 

Dados Fonte 
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APÊNDICE D - ETAPA: DIMENSIONAMENTO DE TERÇAS 

Disciplina: Data: 

Etapa: Dimensionamento de terças  

Grupo: 

1 - 

2 -  

3 - 

4 -  

 

1) Identifique as informações necessárias para o dimensionamento de terças  e como pretende buscá-las: 

Dados Fonte 
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APÊNDICE E - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Disciplina: Grupo: 

Nome: Data: 

Etapa: 

 

Utilizando uma escala de 1 a 5, avalie a si mesmo e os membros de seu grupo, considerando os seguintes 

aspectos: 

1) Estava presente em todos os encontros em sala de aula? 

2) Participou na realização das tarefas em sala de aula? 

3) Buscou materiais relevantes para a resolução do problema? 

4) Contribuiu para a organização geral da equipe? 

Membros do grupo Avaliação 

1 -  

2 -   

3 -   

4 -   

 

Comentários: (Utilize este espaço para comentar algum aspecto relevante da sua avaliação) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Comentários sobre a atividade: (Utilize este espaço para relatar as dificuldades encontradas pelo grupo e a 

forma como foram trabalhadas as dificuldades) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE F - QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA 

1) Descreva sua percepção sobre a disciplina Estrutura em metal quanto aos objetivos propostos. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 

2) Qual a sua avaliação sobre o método utilizado? Descreva as vantagens e desvantagens que você 
observou. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 

3) Avalie o seu papel como aluno no aprendizado da disciplina Estrutura em Metal. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 

4) Avalie o papel da facilitadora (professora) no seu aprendizado da disciplina Estrutura em Metal. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 

5) Descreva a importância da disciplina Estrutura em Metal na sua vida como arquiteto e urbanista. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 

6) Utilize esse espaço para realizar os comentários que julgar necessários sobre a disciplina. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE G- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título da Pesquisa: Aprendizagem Baseada em Problemas: Uma Perspectiva No Ensino de 

Estrutura em Metal no Curso de Arquitetura e Urbanismo 

Nome dos pesquisadores: Franciele Braga Machado e Luis Mauricio Resende 

 

1. Natureza da pesquisa: osra (sr.) está sendo convidada (o) a participar desta pesquisa 

que tem como finalidade verificar os benefícios do ensino baseado em problemas na 

disciplina Estrutura em Metal no curso de Arquitetura e Urbanismo. 

2. Participantes da pesquisa: A população será de alunos do curso de Arquitetura e 

Urbanismo, matriculados na disciplina Estrutura em Metal no 1º e 2º semestre de 2015. 

3. Envolvimento na pesquisa: ao participar deste estudo a sra (sr) permitirá que os 

pesquisadores utilizem os dados da disciplina para a execução da pesquisa. Sempre que 

quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa através do email da pesquisadora 

do projeto.  

4. Benefícios: ao participar desta pesquisa a sra (sr.) estará contribuindo para possíveis 

melhorias em seu curso. Esperamos que este estudo traga informações importantes sobre 

a disciplina, de forma que o conhecimento que será construído a partir desta pesquisa 

possa contribuir para o curso. 

5. Pagamento: a sra (sr.) não terá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa, 

bem como nada será pago por sua participação. 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 

participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem. 

1 Consentimento Livre e Esclarecido 

Tendo em vista os itens apresentados anteriormente, eu, de forma livre e esclarecida, 

manifesto meu consentimento em participar da pesquisa. Declaro que recebi cópia deste termo de 

consentimento, e autorizo a realização da pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo. 

 

___________________________ 

Nome do Participante da Pesquisa 

______________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

__________________________________ 

Assinatura do Pesquisador  

Pesquisadora: Franciele Braga Machado – francielebmachado@gmail.com 


