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1. RESUMO 

O presente estudo se propõe a realizar uma análise da metodologia de ensino de 

Aprendizado Baseado em Problema - ABP, mostrando suas possíveis aplicações no 

curso de Arquitetura e Urbanismo. Para tanto é necessário um aprofundamento 

teórico sobre as teorias de aprendizado verificando suas propostas em comparação 

ao ABP, e uma análise do curso de arquitetura e urbanismo examinando a didática 

atual em comparação com a proposta pelo ABP. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O ensino de arquitetura e urbanismo no Brasil vem sofrendo contínuas alterações, 

influenciadas por diversos fatores, como as leis do Ministério Brasileiro de Educação 

ou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo no Brasil, o atual mercado profissional 

cada vez mais globalizado, e a potencialização dos meios de comunicação pelo 

avanço de novas tecnologias. Tem-se discutido a necessidade de mudanças nas 

instituições de ensino superior. Além disso, a complexidade dos problemas 

enfrentados pela humanidade mostra que o ensino de teorias e conceitos derivados 

das ciências exatas e naturais já não basta, a necessidade dos conhecimentos das 

ciências sociais e humanas se mostram igualmente fundamentais para uma 

formação holística do profissional e cidadão.  O currículo estabelece o que ensinar 

e o que aprender, já a instrução define como ensinar e/ou apresenta o que se 

ensina. Seja no currículo ou na instrução, analisar a utilização do método de ensino 

denominado de Aprendizado Baseado em Problemas (ABP) – Problem-Based 

Learning PBL - é de suma importância para o desenvolvimento profissional do 

arquiteto e urbanista contemporâneo, que deve estar sempre preparado para 

analisar, identificar e resolver problemas. 

 

3. OBJETIVOS 

Esta pesquisa tem como principal objetivo analisar o método denominado 

Aprendisado Baseado em Problema- ABP, enfatizando suas aplicações ao ensino 

de arquitetura e urbanismo no Brasil e tendo como estudo de caso as disciplinas de 

projeto arquitetonico e urbanismo do 5° semestre do curso de Arquitetura e 

Urbanismo de uma determinada instituição de ensino superior. Dessa forma tem-se 

como finalidade o desenvolvimento de uma pesquisa que contribua não só 
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teoricamente para o desenvolvimento do ensino, mas também na prática do dia a dia 

dos professores dos cursos de arquitetura e urbanismo. 

4. METODOLOGIA 

- Leitura e análise sobre as teorias do aprendizado, as características básicas do 

construtivismo e sobre o Aprendizado Baseado em Problema   

- Analisar o ensino nos curso de Arquitetura e Urbanismo no Brasil;  

- Análise em sala de aula nas turmas de 5° semestre do Curso de  Arquitetura e 

urbanismo para verificar a dinâmica de ensino  

- Entrevistas com os docentes e discentes do curso  

- Análise dos dados obtidos. 

5. DESENVOLVIMENTO 

A pesquisa encontra se atualmente na fase de leituras e análises sobre as teorias de 

aprendizado, as características básicas do construtivismo e o Aprendizado Baseado 

em Problema – ABP, buscando um embasamento teórico para fundamentar a 

pesquisa e dessa forma produzir uma análise consistente sobre o curso de 

arquitetura e urbanismo no Brasil relacionando o ABP como metodologia de ensino. 

Serão realizadas visitas as turmas de 5° semestre do Curso de Arquitetura e 

urbanismo, no decorrer dessas visitas serão colhidos e registrados depoimentos dos 

docentes e discentes para verificar a dinâmica de ensino utilizada pelos professores 

e como os alunos recebem as informações passadas. Após a análise desses dados, 

pretende se chegar a uma conclusão sobre a relação que o ABP pode estabelecer 

com o ensino de Arquitetura e Urbanismo. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O processo tradicional de formação de conhecimento se baseia apenas na 

orientação cognitiva, com teoria e prática repassada por um professor, este como 

principal agente, interagindo de maneira ativa, tornando assim o estudante, um 

agente passivo. Neste modelo não há incentivo, nem espaço, para desenvolver o 

auto-aprendizado. A resolução de um problema deve ser encontrada, em um padrão 

de informações compostas previamente para “facilitar” a aprendizagem, a cada 

problema exposto. Freire (1999) afirmava que o educador precisa saber que “ensinar 

não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a 
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sua construção”. Barrows (1986) define o ABP como um método de aprendizado 

baseado no princípio de usar problemas como ponto de partida para a aquisição e 

integração dos novos conhecimentos. Desde que foi sugerido na Escola de Medicina 

da Universidade de McMaster, o ABP tem evoluído e se adaptando às necessidades 

das diferentes áreas onde foi adotado. Portanto, tem sofrido variações com relação à 

proposta original. De acordo com Tynyala (apud RIBEIRO,2010) esse método de 

aprendizagem satisfaz aspectos recomendados pela literatura para a educação 

superior, uma formação que integre a teoria à prática e o mundo acadêmico ao 

trabalho, promovendo – além do domínio do conhecimento específico – o 

desenvolvimento de habilidades e atitudes profissionais e cidadãs. A implantação de 

novas metodologias de ensino e, especificamente a ABP é uma realidade. A 

UNESCO, através do Relatório da Comissão Internacional sobre a Educação no 

Século XXI, defende que o objetivo maior da educação deve ser orientada no 

“desenvolvimento humano por meio da construção, pelas pessoas, de competências 

e habilidades que lhes permitam alcançar seu desenvolvimento pleno e integral”. 

“Aprender a conhecer”, “aprender a fazer”, “aprender a conviver” e “aprender a ser” 

são as dimensões que devem ser atingidas no decorrer da vida acadêmica.  

Além da aprendizagem continuada de uma profissão, convém 
adquirir, de forma mais ampla, uma competência que torne o 
indivíduo apto para enfrentar numerosas situações, algumas 
das quais são imprevisíveis, além de facilitar o trabalho em 
equipe que, atualmente, é uma dimensão negligenciada pelos 
métodos de ensino. (UNESCO 2010 pag. 13). 
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