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1 INTRODUÇÃO 

            Este trabalho versa sobre a Aprendizagem Baseada em Problemas,  referida  

também pela sigla PBL1. Tem como objetivo contribuir para a verificação de sua 

eficiência em favorecer o desenvolvimento de habilidades para a aprendizagem auto-

dirigida. O referencial teórico que orienta as considerações sobre o tema fundamenta-

se, predominantemente, no Construtivismo e na Epistemologia Genética de Jean 

Piaget.   

            A  Aprendizagem Baseada em Problemas é um paradigma curricular  ou 

método pedagógico no qual toda a aprendizagem é realizada no contexto do trabalho 

dos alunos em pequenos grupos, geralmente entre 4 e 12 estudantes, sob a ação 

facilitadora de um ou mais tutores. O processo se baseia  no trabalho dos alunos sobre 

problemas que retratam ou simulam situações reais, compatíveis com a  atividade 

profissional futura ou atividade-fim relacionada à formação desses estudantes.  O 

problema é o ponto de partida de todo o processo e não simplesmente um exemplo ou 

exercício  para a  aplicação de princípios ou conceitos já estudados,  e não deveria 

trazer mais informações do que aquelas que seriam inicialmente acessíveis em uma 

situação real. Os alunos devem,  a partir da compreensão do problema e da evocação 

dos conhecimentos que já possuem: 

a) identificar objetivos de aprendizagem; 

b) definir estratégias de estudo e informações a serem buscadas; 

c) implementar as pesquisas necessárias; 

1 PBL: sigla oriunda da expressão em língua inglesa,  Problem-based Learning,  assim utilizada 
neste trabalho, no gênero masculino, devido à  sua ampla  adoção internacional e ao seu uso 
corrente nos meios acadêmicos brasileiros. 
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d) compartilhar os resultados de suas buscas; 

e) procurar, quando pertinente, o auxílio de profissionais, professores, especialistas ou 

outras pessoas que possam contribuir com os objetivos do estudo; 

f) discutir opiniões e redefinir, sempre que necessário, todo o processo, até chegarem a 

conceitos e conclusões compartilhados, referentes não só ao problema em questão, 

mas a todo o conhecimento necessário para a sua compreensão e eventual solução; 

g) avaliar seu próprio desempenho, o desempenho de seus colegas e do grupo na 

realização da tarefa proposta. 

             Ao professor ou tutor cabe apresentar os problemas, de forma que os alunos 

possam deles se "apropriar", estimular a busca,  desafiar o intelecto e provocar a 

controvérsia construtiva, além de prover a retro-alimentação ("feedback") e organizar o 

processo de avaliação (SAVERY e DUFFY, 1995). 

            Desenvolver nos alunos habilidades para a aprendizagem auto-dirigida e, como 

conseqüência, a aptidão para aprender por toda a vida, é um objetivo atribuído ao PBL 

frequentemente utilizado como justificativa para a sua implantação.  O ensino médico, 

principal segmento a utilizar a  Aprendizagem Baseada em Problemas, supostamente 

fundamenta-se em conhecimentos obtidos com o rigor do método científico. Cabe 

aplicar o mesmo rigor na verificação das reais vantagens ou desvantagens dos 

paradigmas curriculares que possa adotar.  O presente trabalho envolve um estudo 

comparativo transversal entre estudantes universitários de um curso fundamentado 

predominantemente na Aprendizagem Baseada em Problemas e estudantes de um 

curso caracterizado como  de "ensino convencional".  
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1.1 JUSTIFICATIVA 

            Por dezoito anos, o autor deste trabalho atuou como professor no curso de 

odontologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. A cada  turma de 

estudantes, sempre jovens de cerca de 18 a 21 anos, a submissão a um sistema 

centrado no professor,  exigindo a passividade disciplinada dos alunos, afigurava-se 

uma expectativa menos realista e um objetivo menos adequado.   Havia a 

percepção,  pelo professor, que muitos dos alunos não manifestavam real interesse 

pelos  assuntos estudados, não obstante serem fundamentais para a sua formação 

acadêmica,  e que o principal fator motivador para as atividades relacionadas à 

aprendizagem era a obtenção de resultados suficientes nas avaliações, realizadas 

através de provas escritas, com ou sem múltiplas alternativas.   

            No ano de 1998 o autor iniciou sua participação no processo que culminaria 

com reformas curriculares do Curso de Odontologia da Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná, efetivadas a partir do ano 2000.  Durante esse período foram 

realizados, também,  estudos para a implantação,  no Curso de Medicina da mesma 

instituição, da Aprendizagem Baseada em Problemas.  Datam dessa época os 

primeiros contatos do autor com os fundamentos teóricos  do método, posto em 

prática a partir das turmas ingressantes em medicina no ano 2000.   

            A perspectiva de um método educacional que motivasse os alunos ao estudo e 

fornecesse  o contexto adequado para o desenvolvimento de suas potencialidades 

intelectuais, especialmente de suas habilidades para aprender,  deu origem ao interesse 

em conhecer melhor o PBL, com vistas à sua possível implantação também no curso 

de odontologia. Nas pesquisas sobre a Aprendizagem Baseada em Problemas 

constatou-se que as possíveis vantagens desse método ainda não estavam 
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definitivamente comprovadas e que os mecanismos que explicariam sua eficiência 

ainda não haviam sido plenamente  esclarecidos.    

            O principal objetivo e justificativa do presente trabalho é verificar os efeitos da 

Aprendizagem Baseada em Problemas na forma como os estudantes administram a sua 

aprendizagem, ou seja, nas características, a serem definidas neste trabalho, que 

compõem as suas habilidades para a aprendizagem auto-dirigida.  

 

1.2  ABORDAGEM DO PROBLEMA 

            Os professores não raramente constatam que pouco resta,  para os seus alunos,  

dos conhecimentos que deveriam ter firmemente construído em fases anteriores de sua  

trajetória  escolar.  Do conhecimento "transmitido", muito se esvaece  nas brumas  de 

memórias não consolidadas. Delval, contrapondo a aprendizagem escolar à 

aprendizagem  na vida cotidiana, afirmou:  

 

 (...) os seres humanos aprendem, ao longo de suas vidas, uma enorme quantidade de coisas 
necessárias para sua sobrevivência, que vão desde desenvolver-se no mundo, conhecer os 
outros ou usar a linguagem para comunicar-se, até atravessar uma rua, cantar a letra de uma 
canção ou fritar um ovo. Aparentemente, aprendem tais coisas sem grande esforço. Ao mesmo 
tempo, muitos passam longos anos em instituições escolares, às quais vão, em princípio, para 
aprender, dedicando notável empenho a isso, mas só conseguem aprender, e geralmente mal, 
uma minúscula parte do que lhes é ensinado. (DELVAL, 2001, p.vi). 

 
 

            Constatação semelhante já havia sido feita por Piaget,  ao estudar a 

aprendizagem e desenvolvimento de normas e regras em situação de jogo, em crianças 

suíças: 

Essas regras, com suas sobreposições e suas exceções, são, sem dúvida, tão complexas quanto 
as regras da ortografia corrente. A esse respeito, sentimos um certo vexame ao comprovar a 
dificuldade com que a pedagogia clássica luta para fazer penetrar a ortografia em cabeças que 
assimilam com tanta facilidade o conteúdo mnemônico inerente ao jogo das bolinhas: é que a 
memória depende da atividade e uma verdadeira atividade supõe o interesse. 
(PIAGET, 1977a, p.43). 
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            É da natureza humana aprender frente a problemas a serem resolvidos. 

Alimentar-se, proteger-se das intempéries climáticas e dos predadores, relacionar-se 

com seus pares, reproduzir-se e prover aos seus filhos, trabalhar e organizar a vida em 

comunidade, são exemplos de situações que, historicamente,  impuseram ao ser 

humano a necessidade de resolver problemas, aprender ao fazê-lo e incorporar esses 

conhecimentos ao acervo cultural de seu grupo.  A Aprendizagem  Baseada em 

Problemas espelha a seqüência natural da aprendizagem  humana filogeneticamente  

determinada.  Em primeiro lugar, a situação-problema deve ser reconhecida; então, 

naturalmente, o estoque de memórias do indivíduo é acessado. O indivíduo busca os 

conhecimentos que já possui e que podem  estar relacionados ao problema. Frente ao 

desequilíbrio provocado pela situação nova, o indivíduo planeja, usa estrategicamente 

o conhecimento que já possui  e busca os conhecimentos necessários à solução do 

problema, num processo de reorganização construtiva, determinando um novo 

equilíbrio. Sendo o homem um animal gregário e social, realiza essas atividades, no 

mais das vezes,  em grupos. 

            A evolução histórica, social e econômica  do homem ocidental está associada a 

mudanças progressivamente mais rápidas e, por vezes, radicais de seu modo de vida e 

de trabalho. A cultura, os conhecimentos científicos e tecnológicos estão em contínua 

expansão.  No Brasil, por exemplo,  nos últimos dez anos, o número de artigos 

científicos publicados aumentou cerca de 5 vezes, ou seja, aproximadamente 15 por 

cento a cada ano.No mesmo período, o número de cursos de pós-graduação dobrou 

(Jornal da Ciência, 2004). O número de acessos ao portal de periódicos da CAPES 

chega a 40 mil diariamente (CAPES, 2004).  Nem toda a informação disponível, 
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entretanto, é de interesse ou representa algo de relevante ou útil para a maioria dos 

indivíduos. A oferta de informação "pública", de fácil acesso, supera a demanda, razão 

pela qual torna-se uma das missões da educação, segundo MONEREO, POZO e 

CASTELLÓ ( 2004, p.161): "garantir que os futuros cidadãos adquiram habilidades e 

estratégias cognitivas que lhes permitam realizar uma seleção crítica, pensada e 

contrastada da informação que deverão transformar em conhecimento útil para si." 

Outro aspecto importante relacionado à necessidade de gerir a própria aprendizagem  é 

a rápida obsolescência do conhecimento,  que leva à necessidade da aprendizagem  

como processo contínuo, por toda a vida (p.162).  

            John Dewey escreveu, em um artigo originalmente publicado em 1897: 

 

           With the advent of democracy and modern industrial conditions, it is impossible to foretell 
definitively just what civilization will be twenty years from now. Hence it is impossible to 
prepare the child for any precise set of conditions. To prepare him for the future life means to 
give him command of himself; it means so to train him that he will have full and ready use of all 
his capacities; that his eye and ear and hand may be tools ready to command, that his judgement 
may be capable of grasping the conditions under wich it has to work, and the executive forces 
be trained to act economically and efficiently. It is impossible to reach this sort of adjustment 
save as constant regard is had to the individual's own powers, tastes, and interests, that is, as 
education is continually converted into psychological terms. (DEWEY, 1897, p.2)2 

 
 
 

         Em outras palavras, Dewey deixou claro que, sob o  seu ponto de vista, era 

necessário que os indivíduos estivessem  preparados para enfrentar  situações e 

conjunturas não previstas, e que a educação se preocupasse  em desenvolver suas 

2  Com o advento da democracia e das condições industriais modernas, é impossível prever exatamente 
como vai ser  a civilização dentro de vinte anos. Assim sendo, é impossível preparar uma criança para 
qualquer conjuntura definida. Prepará-la para a vida futura significa dar-lhe controle sobre si mesma; 
significa treiná-la para que tenha completo e pronto domínio de todas as suas capacidades; que os seus 
olhos, ouvidos e mãos sejam ferramentas prontas a serem comandadas, que o seu discernimento possa 
ser capaz  de captar as condições em que deve operar, e as suas forças executivas sejam treinadas para 
atuar econômica e eficientemente. É impossível alcançar esse tipo de ajustamento exceto se uma atenção 
constante for dada para as  capacidades, preferências e interesses do indivíduo, isto é, continuamente 
convertendo a educação em termos psicológicos.  
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capacidades, mais do que em transmitir-lhes os conhecimentos vigentes em um 

determinado momento.  Passados mais de cem anos, PERRET-CLERMONT (2004, 

p.8) reconheceu  que apesar das demandas sociais por empreendedorismo, arrojo, 

criatividade e iniciativa, o sistema escolar parece ainda pretender  ensinar a obediência 

e o conformismo. Em oposição a esse quadro, a Aprendizagem Baseada em Problemas 

traz a promessa de uma situação de ensino/aprendizagem  que estimula e, 

possivelmente, induz o desenvolvimento das qualidades cognitivas exigidas pelo 

contexto dinâmico do conhecimento, em constante e frenética expansão e evolução. 

         Neste trabalho a Aprendizagem Baseada em Problemas é abordada 

principalmente em seus aspectos relacionados ao desenvolvimento de estratégias que 

permitiriam a gestão autônoma do aprender. Considera-se, em especial,   os possíveis 

mecanismos psicológicos que propiciam ou favorecem o desenvolvimento intelectual e 

a aprendizagem  em situação social, de trabalho cooperativo.  Desse modo, o foco da 

pesquisa centra-se nos possíveis benefícios intelectuais resultantes da Aprendizagem 

Baseada em Problemas, que representariam estruturas cognitivas adequadas à 

aquisição de novos conhecimentos, ou seja, à aprendizagem como um processo 

contínuo, por toda a vida.  

 

1.3 HIPÓTESES DE TRABALHO 

            A hipótese central a ser verificada é a de que a exposição dos alunos à 

Aprendizagem Baseada em Problemas, durante os três primeiros semestres  de seu 

curso de medicina,  acarreta alterações positivas na maneira como administram a sua 

aprendizagem, através do uso estratégico de seus conhecimentos, do monitoramento e 

regulação da sua aprendizagem, ou seja, que tal experiência acarreta melhora  em suas 
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habilidades  para a aprendizagem auto-dirigida. Como corolário a esta hipótese, supõe-

se que os alunos não expostos à metodologia da Aprendizagem Baseada em 

Problemas, não apresentem alterações nessas mesmas habilidades.  

  

1.4  OBJETIVOS  

            O presente trabalho tem por objetivos: 

a) desenvolver e validar um instrumento de coleta de dados  para a avaliação das 

habilidades para a aprendizagem auto-dirigida; 

b) através da aplicação do instrumento a uma amostra adequada, verificar se a exposição 

dos alunos à Aprendizagem Baseada em Problemas acarreta alterações nas suas 

habilidades para a aprendizagem auto-dirigida, em comparação com um grupo controle 

de estudantes de um curso caracterizado como de "ensino convencional"; 

c) verificar se existem influências do sexo, idade e escolaridade dos pais nas habilidades 

para a aprendizagem auto-dirigida dos alunos representados na amostra;  

c) buscar explicações para os resultados encontrados, baseadas no referencial teórico 

adotado. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

            Na compilação de obras para a fundamentação do presente trabalho buscou-se, 

além daquelas que versassem diretamente sobre a Aprendizagem Baseada em 

Problemas e sobre a Aprendizagem Auto-dirigida, as consideradas importantes para a 

configuração de um referencial teórico da amplitude necessária para a avaliação e 

discussão dos resultados obtidos.  

            Embora não tenham sido encontradas referências  a uma fundamentação teórica 
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prévia, utilizada especificamente para o desenvolvimento da Aprendizagem Baseada 

em Problemas, admite-se que esta incorpore importantes princípios da psicologia 

pedagógica e, em particular, da teoria construtivista (SAVERY e DUFFY, 1995).   

            Fernando Becker define construtivismo como: 

 

...a idéia de que nada, a rigor, está pronto, acabado, e de que, especificamente,  o conhecimento 
não é dado, em nenhuma instância, como algo terminado. Ele se constitui pela interação do 
indivíduo com o meio físico e social, com o simbolismo humano, com o mundo das relações 
sociais; e se constitui por força de sua ação e não por qualquer dotação prévia, na bagagem 
hereditária ou no meio, de tal modo que podemos afirmar que antes da ação não há psiquismo 
nem consciência e, muito menos, pensamento. (BECKER, 2005, p.1). 

 

 

            O construtivismo, por sua vez, sob o ponto de vista piagetiano, tem como 

fundamentação a Epistemologia Genética, que explica  a evolução das habilidades 

intelectuais humanas e a construção do conhecimento. PIAGET (2002, p.2) 

especificou os seus  objetivos epistemológicos, afirmando: "O caráter próprio da 

epistemologia genética  é, assim, procurar distinguir as raízes das diversas variedades 

de conhecimento a partir de suas formas mais elementares, e acompanhar seu 

desenvolvimento nos níveis ulteriores até, inclusive, o pensamento científico".  

            A   Aprendizagem Baseada em Problemas, engloba atividades que demandam 

habilidades intelectuais  bem desenvolvidas,  que exigem o uso do raciocínio 

hipotético-dedutivo; envolve, também, a atividade em grupos, ou seja, a interação 

social na aprendizagem.  A avaliação de seus possíveis  benefícios ou resultados exige, 

portanto, a compreensão de uma gama de conhecimentos fundamentais. 

            Na revisão da literatura para o presente trabalho procurou-se inicialmente situar 

historicamente a Aprendizagem Baseada em Problemas e definir suas características e 
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objetivos; em contrapartida  procurou-se, também, caracterizar o que se entende por 

"Aprendizagem Convencional" ou "Ensino Convencional". Foram, então,  buscados 

trabalhos comparativos entre as duas situações de aprendizagem, particularmente no 

que diz respeito aos seus resultados.  Em seguida, passou-se a considerações teóricas 

sobre o desenvolvimento da inteligência e sobre o  papel das interações sociais na 

aprendizagem, especialmente em situações de aprendizagem cooperativa, considerada 

elemento importante do PBL.  Finalmente, tendo em vista os objetivos do presente 

trabalho, buscou-se estudar os parâmetros que definem ou influenciam a 

Aprendizagem Auto-dirigida, cujo desenvolvimento é considerado um objetivo 

fundamental da Aprendizagem Baseada em Problemas.   

 

2.1 ELEMENTOS DO HISTÓRICO  DA APRENDIZAGEM BASEADA EM 

PROBLEMAS 

            Não se pode afirmar com segurança  onde e quando foi empregada pela 

primeira vez uma metodologia de ensino/aprendizagem  baseada no estudo de 

problemas,  com pequenos grupos de estudantes, sob a supervisão de um professor ou 

tutor.  NOTZER,  ZISENWINE e SARNAT (1998) afirmaram que um método  com o 

estudo centrado na atividade do estudante e trabalho em pequenos grupos, a partir da 

proposição de problemas relacionados à realidade, é usado nas Yeshivas Judaicas 

(escolas superiores de ensino religioso) desde o terceiro século antes de Cristo. 

Segundo esses autores, nas Yeshivas não existe "conclusão dos estudos". São 

característicos, nessas instituições de ensino: 

a) o estudo centrado no estudante; 

b) o desenvolvimento da aprendizagem a partir de problemas propostos; 
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c) o trabalho em pequenos grupos; 

d) a ênfase na aprendizagem  como um processo contínuo, por toda a vida; 

e) o repúdio ao estudo superficial para simples memorização; 

f) o professor é encarado como um guia, que compartilha com os estudantes a busca 

pelo conhecimento (NOTZER,  ZISENWINE e SARNAT, 1998). 

            Embora MAUDSLEY (1999) cite que um método semelhante já fosse 

empregado na Universidade Case Western, nos Estados Unidos, na década de 50, 

admite-se que a Aprendizagem Baseada em Problemas ou PBL  tenha surgido,  como 

fundamento paradigmático da estruturação de um currículo universitário,   quando do  

estabelecimento do curso de medicina da Universidade McMaster.  A Universidade 

McMaster teve sua origem em Toronto e, desde 1930,   localiza-se na periferia da 

cidade de Hamilton,  no Canadá.  É uma instituição de porte médio, com fortes 

vínculos com a comunidade.  O processo para a implantação do curso de medicina 

começou em 1965 e a primeira turma de alunos, com vinte estudantes,  ingressou em 

1969. A moda3 da  idade dos alunos ingressantes foi de 23 anos (CAMPBEL, 1970).  

Pouco mais de 50% eram do sexo feminino, contra a média canadense de 44 % de 

mulheres para os cursos de medicina. O processo de seleção dos alunos envolveu a 

simulação de grupos tutoriais, entrevistas, avaliação da biografia e antecedentes 

(NEUFELD, WOODWARD e MacLEOD, 1989).  Como pré-requisito, todos os 

alunos já haviam cursado pelo menos 3 anos de ensino superior ("College"). A maioria 

dos estudantes tinha uma educação pré-médica, típica de estudantes norte-americanos 

da área médica; entretanto, 5 dos alunos ingressantes não tinham antecedentes de 

3 Em estatística, moda representa  o valor mais freqüente de um determinado parâmetro, ou seja, aquele 
valor que, numa amostra, é encontrado mais vezes.  
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estudo pré-médico ou biológico suficientes para a admissão em outras instituições de 

ensino médico. Entre eles haviam graduados em Economia, Matemática, Psicologia e 

Filosofia, e um dos alunos já possuía título de Doutor  (Ph.D.) em Física .  O curso de 

medicina da Universidade McMaster foi estruturado em 3 anos, englobando  4 fases. A 

primeira fase consistia de uma introdução às abordagens e  técnicas de aprendizagem e 

uma visão geral ("overview") da biologia humana, com ênfase no crescimento e 

desenvolvimento. A segunda fase era um curso intensivo em biologia celular, 

incluindo a reação das células e tecidos à agressão. A terceira fase enfatizava os 

"sistemas orgânicos", arbitrariamente divididos em 8 segmentos, com 5 semanas 

alocadas para cada um (hematologia, respiração, urinário e eletrólitos, cardiovascular, 

gastrointestinal, nervoso, locomotor e endócrino e reprodutivo).  A quarta fase 

consistia dos estágios clínicos. Além dessas fases obrigatórias, eram oferecidos 

programas eletivos (CAMPBEL, 1970).  

            Pouco tempo após a implantação do Curso de Medicina da Universidade 

McMaster, outras escolas médicas adotaram a Aprendizagem Baseada em Problemas, 

com adaptações próprias,  e desenvolveram suas próprias esferas de influência. Dentre 

as pioneiras estão a Universidade de Limburg, em Maastricht, na Holanda, a 

Universidade de Newcastle, na Australia, e a Universidade do Novo México, nos 

Estados Unidos (CAMP, 2005).  

            Até aproximadamente o final dos anos 80 o PBL apresentou um crescimento 

lento, porém contínuo. Nos últimos 20 anos, entretanto, observou-se um aumento 

muito grande do número de cursos que adotam a metodologia da Aprendizagem 

Baseada em Problemas, com diferentes adaptações.  A maioria das escolas médicas 

nos Estados Unidos e muitas outras  em várias partes do mundo já adotam, ou 
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planejam adotar  o PBL em seus currículos.  Outros cursos, como Enfermagem, 

Odontologia, Farmácia, Medicina Veterinária, Arquitetura, Negócios ("Business"), 

Direito, Engenharia, Engenharia Florestal, Ciência Policial, Serviço Social e Educação,   

também já adotaram a metodologia da Aprendizagem Baseada em Problemas (CAMP, 

2005).  

            No Brasil, a primeira instituição a utilizar a Aprendizagem Baseada em 

Problemas foi a Escola de Saúde Pública do Ceará,  em 1994, em cursos de pós-

graduação (SOUZA e MOSCONI, 2005).  Em cursos de graduação, a experiência com 

o PBL teve início no Brasil na Faculdade de Medicina de Marília, no estado de São 

Paulo,  e na Escola de Medicina da Universidade Estadual de Londrina, no estado do 

Paraná. A Universidade Federal da Bahia e a Pontifícia Universidade Católica do 

Paraná também já utilizavam, no ano de 2001,  o PBL (PIOLLA, G. 2001). 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS E OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM BASEADA EM 
PROBLEMAS 

 

            Combinando definições de outros autores, MAUDSLEY (1999, p.179) afirmou 

que um currículo baseado na Aprendizagem Baseada em Problemas  deve respeitar 

certos requisitos fundamentais. Em primeiro lugar, o conhecimento deve ser adquirido 

de forma ativa, interativa e auto-dirigida, predominantemente pelo trabalho em uma 

seqüência de problemas, estruturados de modo progressivo, sem as limitações da 

divisão tradicional de disciplinas acadêmicas. Em segundo lugar, a aquisição do 

conhecimento de conteúdos disciplinares não deve ser o ponto de partida para a 

aprendizagem, devendo esta se realizar a partir de problemas reais ou que simulem 

situações reais nas quais o conhecimento em questão seja necessário. Não há, 

entretanto, consenso na definição de uma intervenção específica que caracterize de 
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forma unívoca a Aprendizagem Baseada em Problemas.  

            Barrows, um dos mentores  da Aprendizagem Baseada em Problemas na 

Universidade McMaster, afirmou:  

 

The term problem-based learning must be considered a genus for which there are many species 
and subspecies. Each addresses different objectives to varying degrees. All descriptions and 
evaluations of any PBL method must be analysed in terms of the type of problem used, the 
teaching-learning sequences, the responsibility given to students for learning and the student 
assessment methods used.4 (BARROWS, 1986, p.485) 

 
 
 

            Segundo NORMAN e SCHMIDT (2000, p.725)  qualquer um que venha a 

conhecer mais de uma instituição na qual seja empregada a Aprendizagem Baseada em 

Problemas verificará que em cada uma delas a metodologia é aplicada de modo 

diferente.  Ainda segundo esses autores, os resultados ou efeitos da PBL podem ser 

positivos ou negativos, dependendo de múltiplas variáveis que interagem entre si, o 

que torna em geral inconclusivas as avaliações do método.    

            MAUDSLEY(1999) reconheceu o PBL como importante ferramenta para a 

reforma epistemológica do ensino superior mas lembrou que a sigla é,  muitas vezes, 

usada para prestígio ou subversão,  sendo que a incerteza semântica compromete a 

avaliação do método. O mesmo autor afirmou ainda que a expressão "Aprendizagem 

Baseada em Problemas" tem sido usada para descrever atividades educacionais 

heterogêneas.  Na mesma linha de pensamento, BARROWS (1998, p. 630) afirmou: 

"Today a great many medical schools and teachers are involved in what they refer to as 

4 O termo "aprendizagem baseada em problemas" deve ser considerado um gênero para o qual existem 
várias espécies e sub-espécies. Cada uma tem diferentes objetivos, em graus variados. Todas as 
descrições e avaliações de qualquer método PBL deve ser analisada em termos do tipo de problema 
usado, das seqüências de ensino/aprendizagem, da responsabilidade atribuída aos estudantes para a 
aprendizagem e dos métodos utilizados para a avaliação dos estudantes . 
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problem-based learning (PBL). Yet they may be involved in quite different educational 

enterprises."5 

            BARROWS (1983, p.3077) afirmou que o PBL é um método especificamente 

desenvolvido para estimular o desenvolvimento de competências para a resolução de 

problemas e a aprendizagem auto-dirigida; afirmou ter sido tal desenvolvimento 

baseado em princípios de psicologia educacional, os quais, porém, não especificou.  O 

mesmo autor, três anos mais tarde, publicou uma "taxonomia" da Aprendizagem 

Baseada em Problemas, tendo em vista que a  diversidade de possíveis objetivos 

poderia determinar variantes dentro do método, enfatizando que a Aprendizagem 

Baseada em Problemas não se refere a um método educacional específico 

(BARROWS, 1986, p.481).  Em 1998,  aproximadamente 12 anos após a publicação 

de sua "taxonomia" , Barrows afirmou que esta não podia mais ser considerada válida, 

dada a complexidade que as diversas variações do PBL vieram a atingir (BARROWS, 

1998, p.630). Na literatura  consultada  para o presente trabalho, não foram 

encontrados trabalhos que mostrassem as variações existentes entre diferentes 

programas que adotam a Aprendizagem Baseada em Problemas, o que confirma a 

afirmação de THOMAS (1997, p.320): "There are no studies that examine how much 

variance occurs between PBL programmes in their curricular methods and outcomes."6 

             BARROWS (1986, p.481)  listou os seguintes objetivos possíveis com a 

Aprendizagem Baseada em Problemas: 

5  Hoje em dia, muitas escolas médicas e professores estão envolvidos no que eles chamam de 
aprendizagem baseada em problemas (PBL). Entretanto, eles podem estar envolvidos em processos 
educacionais bastante diferentes.     
6  Não existem estudos que examinem quanta variação ocorre entre programas que utilizam o PBL em 
seus métodos curriculares e seus resultados. 
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a) estruturação do conhecimento para uso em contextos clínicos ou práticos; 

b) desenvolvimento de um processo de raciocínio clínico efetivo; 

c) desenvolvimento de habilidades para a aprendizagem auto-dirigida; 

d) aumento da motivação para aprender. 

            Doze anos mais tarde,  BARROWS (1998, p.630). redefiniu os objetivos do 

PBL  mantendo, porém, a mesma essência. Agrupou os objetivos do método como: 

a) Aquisição de um rico corpo de conhecimentos, compreendidos em profundidade, 

integrado a partir de uma abordagem multidisciplinar, estruturado de modo a 

facilitar a evocação  do conteúdo memorizado e a sua aplicação a outros problemas; 

b) desenvolvimento de habilidades para a resolução de problemas clínicos,  para o 

trabalho em equipes, para o relacionamento inter-pessoal e para a aprendizagem  

auto-dirigida; 

c) desenvolvimento de uma insaciável curiosidade e da vontade de aprender 

continuamente 

            Referindo-se especificamente ao curso de medicina da Universidade de 

Harvard, que oferecia dois programas paralelos, um fundamentado na Aprendizagem 

Baseada em Problemas (chamado "New Pathway"7 ou NP) e outro caracterizando o 

"ensino convencional", Moore e colaboradores  definiram os objetivos do programa 

baseado em PBL  da seguinte maneira:  

 

Broadly stated, the three major objectives of the NP curriculum were to ensure that students 
develop adequate biomedical knowledge bases, to produce humanistic physicians skilled in 
integrating social and behavioral concepts with biologic principles in patient care, and to have 
students acquire skills in and positive attitudes toward self-directed learning.8 (MOORE et al., 

7  Novo Caminho 
8  De maneira geral, os três maiores objetivos do currículo  NP foram assegurar que os estudantes 
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1994, p.983) 
 

 
            BARROWS (1998, p.630) afirmou que para que os objetivos do PBL sejam 

alcançados, é essencial que o processo seja centrado no estudante. O papel do 

professor é o de guiar e facilitar a aprendizagem. Referindo-se aos estudantes de 

medicina, Barrows afirmou:  "Students are adults and should be treated as adults. They 

should determine what they need to learn based on their own individual knowledge 

and skills and how they study most effectively."9 Em consonância com essas idéias, 

GOODNOUGH e CASHION (2003, p.22)  afirmaram que a adoção do PBL muda a 

responsabilidade pela aprendizagem, do professor para o aluno, acrescentando que o 

PBL  tem o potencial de estimular a interdisciplinaridade.  Ainda segundo esses 

autores, o PBL também permite que os estudantes escolham como abordar a 

aprendizagem, melhora as habilidades de auto-regulação e torna a aprendizagem mais 

relevante. 

            A organização denominada  "Problem Based Learning Initiative"10, dirigida  por 

Howard S. Barrows,  é uma entidade que se define e especifica seus objetivos  como:  

 

 

(...) a group of teachers and researchers involved in PBL and active in faculty educational 

desenvolvam bases de conhecimento biológico adequadas,  produzir médicos humanistas, com 
habilidades para integrar conceitos sociais e comportamentais com princípios biológicos na atenção aos 
pacientes, e fazer com que os estudantes adquiram habilidades  e atitudes positivas com relação à 
aprendizagem auto-dirigida. 
9  Os estudantes são adultos e deveriam ser tratados como adultos. Eles próprios deveriam determinar o 
que precisam estudar, baseados em seus conhecimentos individuais e suas habilidades e em como 
estudam mais efetivamente.  
10  Iniciativa ou empreendimento relacionado à aprendizagem baseada em problemas. 
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development (see faculty). They are able to provide education, consultation and support to 
teachers and organizations in any discipline, profession, training program or educational level 
(kindergarten through infinity) either involved in PBL or interested in adopting PBL into their 
teaching or training programs11.(Problem-based Learning Initiative, 2005). 
 
 

            Conforme a organização supra-citada, são as seguintes as condições mínimas  

para que uma iniciativa educacional seja caracterizada como Aprendizagem Baseada em 

Problemas: 

a) permitir a aquisição de uma base de conhecimentos ampla e integrada, prontamente 

acessível e utilizável na análise e na solução de problemas; 

b) desenvolver habilidades para a solução de problemas; 

c) desenvolver habilidades para a aprendizagem auto-dirigida; 

d) desenvolver habilidades para o trabalho em equipes.  

            As características essenciais do método, de acordo com o grupo de Barrows 

(Problem-based Learning Initiative, 2005)  se resumem em: 

a) os estudantes devem ter a responsabilidade pela sua própria aprendizagem; 

b) os  problemas utilizados no método devem ser pouco estruturados, de forma a 

permitir e estimular a busca do conhecimento; 

c) a aprendizagem deve ser integrada a partir de uma ampla gama de disciplinas, 

assuntos e especialidades; 

d) a cooperação na aprendizagem deve ser um elemento essencial; 

e) aquilo que os estudantes aprendem durante o seu estudo auto-dirigido deve ser 

aplicável e aplicado ao problema em estudo, através de discussões interativas,  de 

11 (...) um grupo de professores e pesquisadores envolvidos com o PBL e ativos no desenvolvimento 
educacional do corpo docente . Eles são capazes de prover educação, consultoria e suporte para 
professores e organizações em qualquer disciplina, profissão, programa de treinamento ou nível 
educacional (do jardim da infância ao infinito) estejam eles envolvidos no PBL ou interessados em adotar 
o PBL nos seus programas de treinamento ou no ensino. 
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forma a promover a compreensão em profundidade; 

f) deve sempre haver uma análise final do que foi aprendido no trabalho com um 

problema, antes de dar o trabalho por concluído, com a discussão dos conceitos e 

princípios  estudados, o que permitiria converter conhecimentos procedimentais em 

conhecimentos declarativos, facilitando a memorização a longo prazo  e a aplicação 

futura em outros problemas; 

g) ao final de cada trabalho e ao final de cada módulo ou unidade curricular, deve ser 

feita uma auto-avaliação e uma avaliação mútua, entre pares, desenvolvendo 

habilidades de avaliação e monitoramento, que são essenciais para a vida e para a 

carreira profissional; 

h) as atividades desempenhadas  ou simuladas durante o trabalho nos problemas devem 

valorizadas no "mundo real", ou seja, devem representar as atividades com as quais 

os futuros profissionais deverão se deparar; 

i) a avaliação dos alunos deve procurar medir o progresso com relação aos objetivos da 

Aprendizagem Baseada em Problemas; 

j) a Aprendizagem Baseada em Problemas deve ser a base pedagógica do currículo, e 

não simplesmente uma parte do currículo didático. 

            Segundo BARROWS (1983) referindo-se ao conhecimento médico, a maior 

parte do que é ensinado será esquecido, tornar-se-á obsoleto ou mesmo incorreto no 

futuro e, por isso, a formação médica deve enfatizar o desenvolvimento de habilidades  

que permitam o julgamento crítico do conhecimento e a aprendizagem como processo 

de duração indeterminada. MIFLIN, CAMPBELL E PRICE (2000) afirmaram que o 

maior estímulo para as recentes reformas no ensino médico foi o desejo de preparar os 

graduados para a aprendizagem por toda a vida, num mundo em que o conhecimento se 
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expande e se modifica rapidamente.  

            É muito provável que os métodos de ensino e os conceitos sobre aprendizagem 

escolar, vigentes ainda hoje , principalmente no ensino superior, venham a se 

modificar drasticamente nos próximos anos, como conseqüência de considerações  

tecnológicas, demográficas, econômicas e geo-políticas. A própria Aprendizagem 

Baseada em Problemas  já vem se adaptando a novos recursos de informação mediada 

por tecnologia, tais como as teleconferências e a aprendizagem com recursos de 

informática, que podem facilitar a sua utilização, reduzindo os seus custos de 

implantação e manutenção, tornando o método mais atraente para grandes instituições 

de ensino (FINUCANE, JOHNSON e PRIDEAX, 1998). 

 

2.3 O "ENSINO CONVENCIONAL"             

            Como  afirmaram ALBANESE e MITCHELL (1993, p.54), do mesmo modo 

que a definição do que seja a Aprendizagem  Baseada em Problemas  é ambígua, 

também não há uma definição específica do que seja  "ensino convencional". De modo 

geral, o "ensino convencional"  caracteriza-se por objetivos e tarefas definidos pelo 

professor, palestras e aulas expositivas, experimentos laboratoriais estruturados e 

avaliações periódicas, geralmente com questões de múltipla escolha. Tal conceituação, 

entretanto, é por demais inespecífica, por um lado, e limitada, por outro. Inespecífica 

por não definir o papel dos alunos no processo ou as opções do professor na condução 

do ensino, limitada  por não englobar as situações nas quais, embora haja a dominância 

da figura do professor,  ocorram, também,  processos interativos, cooperativos e de 

aprendizagem auto-dirigida.   

            No famoso “Relatório Flexner”,  que veio a ser a principal referência na 
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estruturação do ensino médico ocidental por quase um século, vigente ainda hoje em 

muitas escolas de medicina, Abrahan Flexner, afirmou: 

 

On the pedagogic side, modern medicine, like all scientific teaching, is characterized by 
activity. The student no longer merely watches, listens, memorizes; he does. His own activities 
in the laboratory and in the clinic are the main factors in his instruction and discipline. An 
education in medicine nowadays involves both learning and learning how; the student cannot 
effectively know, unless he knows how12. (FLEXNER, 1910, p.53)13. 
 
 

            Percebe-se, portanto, que a  ausência de “atividade” dos alunos não é, 

necessariamente, característica do “ensino convencional”. Os critérios estabelecidos no 

Relatório Flexner ( FLEXNER, 1910)  para o ensino médico foram, basicamente: 

a) estruturação curricular dos conteúdos a serem aprendidos, em disciplinas 

específicas, organizadas seqüencialmente; 

b) prática laboratorial de experimentos guiados, estabelecidos previamente, para a 

compreensão de conceitos considerados, a priori, importantes para a formação 

médica; 

c) ensino visando a preparação para a prática clínica e para a pesquisa científica.  

            Flexner ressaltou a importância do raciocínio hipotético-dedutivo, tendo 

afirmado: 

  
The main intellectual tool of the investigator is the working hypothesis, or theory, as it is more 
commonly called. The scientist is confronted by a definite situation; he observes it for the 
purposes of taking in all the facts. These suggest to him a line of action. He constructs a 
hypothesis, as we say. Upon this he acts, and the practical outcome of his procedure refutes, 

12  No lado pedagógico, a medicina moderna, como todo o ensino científico, se caracteriza pela 
atividade. O estudante  não se restringe meramente a observar, ouvir, memorizar; ele faz. A sua 
própria atividade no laboratório e na clínica são os principais fatores na sua instrução e 
disciplina. Uma educação em medicina, nos dias de hoje, envolve tanto aprender como 
aprender como; o estudante não pode efetivamente saber, exceto se ele sabe como. 
13  Abrahan Flexner não era  médico.  Durante 19 anos  foi professor e diretor de escola 
secundária  no interior dos Estados Unidos. Posteriormente lecionou em cursos de pós-
graduação nas universidades de Harvard e de Berlin.  (Health Fact, 2004).  
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confirms, or modifies his theory. Between theory and fact his mind flies like a shuttle; and 
theory is helpful and important just to the degree in which it enables him to understand, relate, 
control phenomena. 14(FLEXNER, 1910, p.55)  

 
 

            Embora o ensino preconizado por FLEXNER (1910) tenha sido essencialmente 

centrado no professor, tinha o objetivo de fornecer subsídios teóricos e desenvolver 

habilidades de pensamento, conforme fica explicito no trecho seguinte: 

 
From the standpoint of the young student, the school is, of course, concerned chiefly with his 
acquisition of the proper  knowledge, attitude and technique. Once more, it matters not at that 
stage whether his destination is to be investigation or practice. In either case, as beginner, he 
learns chiefly what is old, known, understood. But the old, known, and understood are all alike 
new to him; and the teacher in presenting it to his apprehension seeks to evoke his attitude, and to 
carry him through the processes, of the thinker and not of the parrot.15 (FLEXNER, 1910, p. 55). 

 

                        FLEXNER (1910, p. 55) mais uma vez enfatizando a necessidade do 

desenvolvimento de habilidades intelectuais e a aprendizagem como um processo que 

não termina com a conclusão dos estudos na escola médica, afirmou: “(...) whether in 

investigation or in practice, the student must be trained to the positive exercise of his 

faculties; and if so trained, the medical school begins rather than completes his 

medical education.”16(FLEXNER, 1910, p.55). 

            Constata-se, portanto, que a atividade do aluno, a aprendizagem como um 

14 A principal ferramenta intelectual do investigador é a hipótese de trabalho, ou teoria,  como é mais 
comumente chamada. O cientista se confronta com uma situação definida; ele a observa com o propósito 
de obter todos os fatos. Estes lhe sugerem uma linha de ação. Ele constrói uma hipótese, como nós 
dizemos. Sobre ela ele age, e o resultado prático do seu procedimento refuta, confirma ou modifica sua 
teoria. Entre teoria e fato sua mente voa de um lado a outro; e a teoria é importante e de ajuda na medida 
em que lhe permite entender, relacionar e controlar fenômenos. 
15  Do ponto de vista do jovem estudante a escola está, é claro, preocupada principalmente com a sua 
aquisição do conhecimento adequado, atitude e técnica. Uma vez mais, não importa nesse estágio se a 
sua destinação será a pesquisa ou a prática clínica. Em qualquer dos casos, como principiante, ele 
aprende principalmente aquilo que é velho, já conhecido e compreendido. Mas o velho, já conhecido e 
compreendido é novo para ele;e o professor,  em apresentando isto para a sua apreensão,  visa evocar 
sua atitude, e levá-lo através do processo do pensador e não do papagaio. 
16 (...)seja na pesquisa ou na prática clínica, o estudante deve ser treinado para o exercício positivo de 
suas faculdades [habilidades] ; e se treinado dessa forma, a escola médica inicia, e não simplesmente 
completa a sua educação médica.  
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processo contínuo, o desenvolvimento de habilidades intelectuais, a autonomia do 

pensamento e o estímulo ao pensamento hipotético-dedutivo não são objetivos 

exclusivos da Aprendizagem Baseada em Problemas ou de outros métodos de ensino, 

particularmente no ensino médico. 

            De acordo com KNOWLES, HOLTON e SWANSON (1998, p.61) o modelo 

pedagógico "convencional", mesmo para a educação de adolescentes e adultos, reflete 

ainda postulados relativos ao ensino com origens entre os  séculos sétimo e décimo 

segundo, nas escolas monásticas e religiosas da Europa, que ensinavam jovens garotos.  

Esse modelo pedagógico delega ao professor toda a responsabilidade pelas decisões a 

respeito do que aprender, como aprender, quando aprender, e a função de verificar se 

ocorreu, de fato, o aprendizado. Trata-se de um ensino centrado no professor, cabendo 

ao aluno a posição submissa de seguir as orientações que lhe são impostas. Esta 

pedagogia baseia-se em uma série de pressupostos(KNOWLES, HOLTON e 

SWANSON, 1998, p.61-62): 

a) os estudantes só precisam saber aquilo que é definido pelo professor como 

importante; 

b) os estudantes devem assumir a posição de indivíduos dependentes; 

c) as experiências e conhecimentos prévios dos estudantes são pouco valorizados; o 

que conta realmente é a experiência do professor, do autor do livro-texto e a 

qualidade dos recursos audio-visuais; 

d) a aprendizagem é  estruturada em conteúdos disciplinares e o processo é organizado 

segundo a lógica desse conteúdo; 

e) a motivação dos alunos é de natureza extrínseca (relativa às notas e à aprovação, por 

exemplo).  
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            CARDELLINI e FELDER (1999) numa alusão ao “ensino convencional”,  

afirmaram que a maior preocupação didática de muitos professores é  o cumprimento 

do programa pré-estabelecido, com pouca consideração sobre quão significativo e 

estável na memória dos alunos seja aquilo que tenham aprendido. Segundo os autores, 

numa aula universitária tradicional, o docente fornece as informações a serem 

aprendidas e o papel dos alunos se resume, sobretudo, em tomar notas.  PIAGET 

(2003, p.183) afirmou que aceitar como completamente acabadas e verdadeiras as 

afirmações do professor pode significar abrir mão da reflexão, donde o esforço da 

“nova pedagogia”  para incrementar uma “disciplina interior” em contraposição à 

disciplina imposta de fora.  

            Apesar das  dificuldades semânticas  relativas à definição de "ensino 

convencional", ALBANESE (2000)  reconheceu algumas vantagens na utilização da 

aula expositiva (conferência) considerada o elemento fundamental desse tipo de 

ensino: 

a) o recurso a conferências maximiza a utilização de recursos humanos; 

b) a preparação das aulas é mais fácil; 

c) pode-se apresentar mais conteúdo por unidade de tempo; 

d) exige menor investimento financeiro em infra-estrutura, especialmente em turmas 

grandes (mais de 100 alunos).  

            Do exposto se conclui que a expressão "ensino convencional"  ou 

"aprendizagem convencional" não designa uma situação específica de ensino-

aprendizagem, abrangendo uma ampla gama de situações, que têm em comum a 

estruturação  do processo a partir de decisões centradas no professor, e a 

predominância de aulas expositivas e palestras como atividades didáticas.  Ao que 
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tudo indica, não seria justo atribuir, genericamente,  à "aprendizagem convencional" o 

desprezo pela atividade dos alunos ou o cerceamento de suas potencialidades 

intelectuais.  

            Sumarizando, GIBBONS (2002) expressa as características do "ensino 

convencional", ao qual refere-se como "Aprendizagem Dirigida pelo Professor" da 

seguinte forma: 

 
Teacher-directed Learning (TDL) is any increase in a student's knowledge or skill brough about 
by initiatives taken by a teacher, which includes a selection of the learning to be accomplished, 
presentations about it, assigned study and practice activities, an a test to measure mastery. 
17(GIBBONS, 2002, p.2) 

 

2.4 COMPARAÇÕES ENTRE A APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS 
E O "ENSINO CONVENCIONAL" 

 
         A medicina é um ramo do conhecimento no qual  espera-se que  as decisões 

sejam tomadas com base em evidências  e experiências bem sucedidas, comprovadas 

por métodos cientificamente embasados; entretanto, as evidências sobre as vantagem 

da Aprendizagem Baseada em Problemas, cuja adoção em cursos de medicina tem 

mostrado aumento exponencial, têm sido questionáveis (SANSON-FISHER e 

LYNAGH, 2005).  

         A Aprendizagem Baseada em Problemas  não é um modelo de fácil implantação 

e, na melhor das hipóteses, não implica na redução de custos financeiros (ALBANESE 

e MITCHEL, 1993);  não foram encontrados relatos ou projeções, nos artigos e outros 

materiais consultados para o presente trabalho,  sobre vantagens, com relação a custos 

17 Aprendizagem dirigida pelo professor (ADP) é qualquer incremento no conhecimento ou habilidades 
de um estudante que ocorre por iniciativas tomadas por um professor, incluindo a seleção do 
aprendizado a ser atingido, apresentações sobre ele,  estudos e atividades práticas , e um teste para medir 
o domínio.  
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financeiros,  da implantação da Aprendizagem Baseada em Problemas.   ALBANESE 

e MITCHEL (1993) afirmaram que a viabilidade econômica da adoção do PBL é 

duvidosa para turmas com mais de 100 alunos. Tem crescido a demanda por 

evidências  da eficiência do método, que justifiquem  a alocação de fundos em 

reformas curriculares  ou projetos educacionais baseados na Aprendizagem Baseada 

em Problemas (SANSON-FISHER e LYNAGH, 2005).  

         Com relação ao desempenho em exames realizados após a conclusão do curso de 

graduação, para a habilitação legal à prática da medicina no Canadá e Estados Unidos, 

estudos comparativos não detectaram diferenças significativas entre egressos de cursos 

com metodologia PBL e não-PBL (ENARSON e CARIAGA-LO, 2001, p.1050; 

RICHARDS  et al, 1996, p.187; KAUFMAN e MANN, 1998, p.1211). Prince e 

colaboradores não detectaram diferenças no conhecimento de anatomia entre alunos do 

quarto ano de escolas médicas holandesas que utilizavam  a metodologia da 

Aprendizagem Baseada em Problemas e escolas médicas que não a utilizavam 

(PRINCE et al, 2003, p.15).  Alguns estudos apontam vantagens para a  metodologia 

PBL no que diz respeito ao entusiasmo dos estudantes (KAUFMAN e MANN, 1996, 

p.1096; VERMON, 1995, p.216) e na avaliação dos alunos pelos professores durante 

os estágios clínicos (RICHARDS et al, 1996, p.187).  Para estudantes de odontologia  

da Universidade de Harvard, avaliados mediante exame oral, LOGIN e colaboradores 

(1997, p.473) verificaram melhor performance dos alunos que seguiam a metodologia 

PBL em relação aos demais.  Ainda na odontologia, estudantes da Universidade do Sul 

da California que seguiram a metodologia PBL obtiveram melhores resultados que os 

que seguiram a metodologia tradicional, no "National Dental Board Examination- Part 
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I"18, que avalia conhecimentos de ciências básicas  (SHULER e FINCHAM, 1998, 

p.666).  Em contrapartida, WHITFIELD e colaboradores (2002) comparando três 

grupos de alunos de terceiro ano do curso de  medicina de uma mesma instituição 

(Penn State College of Medicine)  um dos quais submetido ao PBL durante um ano, 

outro durante dois anos e o terceiro não submetido ao PBL, com relação às suas 

avaliações nos estágios clínicos,  concluíram que o efeito do PBL foi pouco 

significativo, sendo as diferenças encontradas compatíveis com as diferenças nos 

escores  do "Medical College Admission Test" (MCAT)19 dos alunos, portanto 

anteriores ao seu ingresso no curso de medicina. Conclusão similar resultou do 

trabalho de SMITS, VERBEE e BUIKSONJÉ (2002, p.155) que avaliaram estudantes 

em cursos médicos de educação continuada. Afirmaram esses autores: "There is no 

consistent  evidence that problem-based learning in continuing medical education was 

superior to other educational strategies in increasing doctor's knowledge and 

performance but moderate evidence that it led to higher satisfaction."20 

         ALBANESE e MITCHELL (1993) realizaram uma meta-análise abrangendo 

trabalhos publicados em língua inglesa sobre a Aprendizagem Baseada em Problemas 

entre os anos de 1972 e 1992 e constataram as seguintes tendências dos estudantes e 

graduados de cursos de medicina que utilizavam o método: 

a) os alunos e professores mostraram-se satisfeitos com a  sua situação de 

18 Exame da comissão examinadora odontológica nacional - parte 1 
19 Teste para admissão a escolas de medicina aplicado nos Estados Unidos.  
20 Não existe evidência consistente de que a aprendizagem baseada em problemas na educação 

continuada em medicina seja superior a outras estratégias educacionais em aumentar o conhecimento e 

performance dos médicos mas há evidência moderada de que leve a uma maior satisfação. 
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ensino/aprendizagem; 

b) o desempenho clínico não apresentou diferenças significativas em relação a 

graduados de cursos que não utilizaram o PBL e foram, em alguns casos, melhores  

do que o dos graduados nesses cursos;  

c) em alguns casos, os estudantes de cursos que utilizaram o PBL tiveram pior 

performance em testes de avaliação de conhecimentos científicos básicos; 

d) os estudantes de cursos que utilizaram o PBL consideraram-se menos preparados 

em ciências básicas; 

e) os alunos de cursos que utilizaram o PBL apresentaram tendência ao raciocínio 

dedutivo ("backward reasoning") ao invés do raciocínio indutivo ou progressivo 

("forward reasoning") apresentado em geral pelos especialistas ou "experts"; 

f) aparentemente haviam falhas na base geral de conhecimentos  dos alunos de cursos 

que utilizaram o PBL,  que poderiam afetar o seu desempenho prático (ALBANESE 

e MITCHELL, 1993, p.52). 

         Em outra meta-análise, abrangendo intervalo de tempo bastante similar , com 

trabalhos publicados entre 1970 e 1992, VERNON e BLAKE (1993) utilizaram 35 

estudos, de 19 instituições de ensino. Os resultados dessa meta-análise indicaram 

maior satisfação dos estudantes de cursos com o PBL em relação aos estudantes de 

cursos  "convencionais"  e melhores avaliações nos estágios clínicos para os alunos de 

programas com a Aprendizagem  Baseada em Problemas. Nas avaliações referentes ao 

conhecimento de conteúdos, ou seja, de conhecimentos teóricos, não ocorreram 

diferenças significativas entre os estudantes de cursos com PBL em relação aos de 

cursos "convencionais"; entretanto, os alunos de cursos "convencionais" tiveram uma 

performance significativamente melhor que os de cursos com PBL no "National Board 
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of Medical Examiners Part I  NBME". Os autores ressaltaram, entretanto, que os 

resultados no NBME  mostraram grande variabilidade, com diferenças importantes 

entre diferentes instituições. A conclusão de VERNON e BLAKE (1993) foi de que, 

de modo geral, os resultados das pesquisas incluídas na meta-análise deram  suporte à 

superioridade da Aprendizagem Baseada em Problemas em relação aos métodos mais 

tradicionais.      

         DISTLEHORST e ROBBS (1998) realizaram uma avaliação retrospectiva de 

estudantes graduados pela escola de medicina da Universidade do Ilinois, que nos três 

primeiros anos do curso tiveram a opção por dois diferentes currículos, um deles 

fundamentado e organizado de acordo com a Aprendizagem Baseada em Problemas, 

em sua versão reiterativa ou "closed loop"21,  e outro estruturado como "ensino 

convencional".  Foram avaliados os resultados obtidos pelos estudantes no United 

States Medical Licensing Examination22 e resultados das avaliações realizadas durante 

os estágios clínicos do curso de graduação; os autores concluíram que os estudantes 

que optaram pela Aprendizagem Baseada em Problemas não foram prejudicados, 

apresentando desempenho semelhante ao dos alunos do programa "convencional" e 

tendo, inclusive, melhores avaliações de performance clínica (avaliadas 

subjetivamente).   

         PATEL, GROEN e NORMAN (1991) compararam o modo de resolução de 

problemas clínicos de estudantes de graduação em medicina, em três diferentes etapas 

21 Círculo Fechado: versão do PBL na qual os alunos, ao final de cada estudo de problema retomam todo 

o processo, avaliando desde os objetivos de aprendizagem definidos, a organização e a implementação 

dos trabalhos, até a avaliação dos resultados de aprendizagem obtidos.  
22 Exame para habilitação legal ao exercício da medicina nos Estados Unidos. 
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do curso (iniciantes, intermediários e seniores). Dezoito estudantes de cada uma dessas 

categorias, da Universidade McGill, cujo ensino é caracterizado como "convencional"  

e da Universidade Mc Master, que têm o currículo pautado pelo PBL,  foram incluídos 

na amostra. Os resultados mostraram que os estudantes  PBL tendiam a empregar uma 

estratégia hipotético-dedutiva, partindo de uma hipótese diagnóstica e  buscando 

explicações e fundamentações teóricas; já os estudantes de currículo "convencional" 

apresentaram maior tendência ao raciocínio indutivo, mais característico de 

especialistas e profissionais mais experientes, partindo de evidências e conceitos 

teóricos antes de elaborar uma hipótese diagnóstica. Os estudantes PBL  usaram 

argumentações mais elaboradas, porém apresentaram uma quantidade 

significativamente maior de erros conceituais. Os autores comentaram, porém, que as 

amostras não poderiam ser consideradas homogêneas, uma vez que os requisitos de 

admissão às duas universidades são bastante diferentes, sendo os requisitos para  

admissão à Universidade McMaster considerados  menos rígidos. 

            Com base nas meta-análises  e revisões publicadas até 2003 comparando a 

Aprendizagem Baseada em Problemas com o "ensino convencional", SANSON-

FISHER e LYNAGH (2005) afirmaram que, aparentemente, a vantagem mais 

consistente associada ao  PBL reside na satisfação pessoal dos alunos engajados nessa 

forma de aprendizagem, e suas melhores habilidades para o relacionamento 

interpessoal. Tal afirmação, entretanto, deve ser vista com cautela. Conforme 

observaram NEWMAN e colaboradores (2005) na grande maioria dos trabalhos  

publicados, os alunos optaram voluntariamente pelo seu engajamento em um programa 

baseado no PBL. Em um estudo conduzido em um curso  de formação de enfermeiros 

no Reino Unido, no qual os alunos foram designados aleatoriamente para um programa 
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baseado na Aprendizagem Baseada em Problemas ou para um programa com "ensino 

convencional", NEWMAN e colaboradores (2005) constataram que o nível de 

insatisfação e o número de desistências do curso foi significativamente maior para os 

alunos do programa baseado no PBL.    

         Baseados em uma revisão das evidências relativas às bases psicológicas da 

Aprendizagem Baseada em Problemas, NORMAN e SCHMIDT (1992) sumarizaram: 

a) não há evidências de que um currículo baseado no PBL resulte em qualquer 

incremento nas habilidades gerais de solução de problemas independentemente do 

conteúdo; 

b) aprender através do PBL pode inicialmente reduzir os níveis de aprendizado mas 

pode promover, ao longo de períodos de até vários anos, uma melhora na retenção 

do conhecimento; 

c) algumas evidências preliminares sugerem que currículos baseados no PBL podem 

incrementar tanto a transferência de conceitos a novos problemas quanto a 

integração de conceitos de ciências básicas com problemas clínicos; 

d) o PBL aumenta o interesse intrínseco nos assuntos estudados; 

e) a Aprendizagem Baseada em Problemas parece melhorar as habilidades para a 

aprendizagem auto-dirigida e esta melhora pode ser mantida (NORMAN e 

SCHMIDT, 1992, p.557). 

         NORMAN e SCHMIDT (1992, p.561) observaram, porém, que os resultados da 

Aprendizagem Baseada em Problemas são heterogêneos, possivelmente devido às 

diferentes implementações dos currículos, com desvantagens para currículos menos 

estruturados e com menor retro-alimentação ("feedback") que permitiriam a 

persistência de erros conceituais.  
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            Os estudos citados  fornecem indícios de que múltiplos fatores estão  

envolvidos nas situações  de ensino-aprendizagem, o que dificulta avaliações 

comparativas. FINUCANE, JOHNSON e PRIDEAUX (1998)  afirmaram que a 

eficiência da aprendizagem baseada em problemas é de difícil avaliação pois esta é 

geralmente introduzida conjuntamente com outras modificações no contexto da 

aprendizagem, tais como critérios de seleção dos alunos, treinamento de professores, 

métodos de avaliação e, de modo particular, com um incremento de entusiasmo que 

pode, por si mesmo,  influenciar os resultados do processo.  Ao efeito positivo da 

motivação e entusiasmo associados a uma situação de mudanças, segundo os autores 

citados, denomina-se "Efeito Hawthorne".  

 

2.5 DESENVOLVIMENTO DA INTELIGÊNCIA E APRENDIZAGEM 

            O objetivo de se incluir na revisão da literatura para o presente trabalho, um 

item relativo  ao desenvolvimento intelectual é prover uma visão ampla do processo 

que permite a aquisição dos requisitos psicológicos para que uma situação de 

aprendizagem tal como a Aprendizagem Baseada em Problemas possa ocorrer 

satisfatoriamente. São esclarecidos conceitos importantes da Psicologia Genética, 

essenciais para a compreensão do processo de construção do conhecimento sob uma 

perspectiva piagetiana.   

            Sob o ponto de vista de PIAGET (1975) a inteligência é uma forma de 

adaptação do organismo às demandas do meio, sendo a adaptação, bem como a 

organização, invariantes funcionais dos seres vivos. A esse respeito,   Piaget e Gréco 

afirmaram: 
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 O problema da aprendizagem é um caso particular do problema biológico da variação 
adaptativa (no plano dos fenótipos). Ora, o organismo não tende ele  mesmo a variar, mas a 
conservar sua forma por um funcionamento geral que é a assimilação (no sentido amplo) do 
meio à sua própria estrutura. É daí que partimos admitindo que, munida desde o nascimento de 
um certo número de montagens hereditárias(reflexos, etc.), a criança tende primeiramente a 
fazê-las funcionar por simples repetição ativa: é o exercício reflexo constituindo a primeira 
forma de assimilação funcional ou reprodutiva que interessa ao comportamento. (PIAGET e 
GRÉCO, 1974, p. 60). 

 

 

               Piaget denominou "esquema" à estrutura intelectual envolvida no 

relacionamento do indivíduo com uma situação ou objeto de conhecimento, tendo 

afirmado:  "Chamamos 'esquema' de uma ação a estrutura geral dessa ação, se 

conservando durante suas repetições, se consolidando pelo exercício e se aplicando a 

situações que variam em função das modificações do meio." (PIAGET, 1978a, p. 243).  

Todo esquema resulta de uma atividade assimiladora cuja característica consiste em 

incorporar o novo ao já conhecido ou em reproduzir e generalizar o que se acaba de 

descobrir  (PIAGET, 1972, p.18).   

            A assimilação dos objetos aos esquemas, entretanto, jamais  ocorre de modo 

perfeito, uma vez que as condições da realidade variam num espectro contínuo.  Desse 

modo, é necessário que ocorram alterações adaptativas nos esquemas pré-existentes, 

que venham a permitir a assimilação em situações novas. A esse processo adaptativo 

Piaget denominou "acomodação".  Estabelecendo um paralelo com os fenômenos 

biológicos, PIAGET e GRÉCO (1974, p.63) afirmaram: "O fenômeno é o mesmo no 

terreno biológico: um organismo que normalmente conserva uma certa forma por 

assimilação de seu meio habitual pode ser obrigado a variar mudando de meio e 

adquire devido a isso um fenótipo ou 'acomodação' nova."  Esses autores ressaltaram, 

porém, que embora a acomodação ocorra em função da resistência do objeto à 

assimilação aos esquemas preexistentes, ela não é ditada pelo objeto mas pela reação 
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do sujeito  com o objetivo de compensar tal resistência (PIAGET e GRÉCO, 1974, 

p.63).  Para Piaget,  "Não há acomodação sem assimilação nem assimilação sem 

acomodação" (PIAGET, 1972, p.19).  Além disso, diversos esquemas interagem entre 

si, através de assimilações e acomodações recíprocas, modificando os sistemas e sub-

sistemas que compõem  a estrutura intelectual, recriando o equilíbrio transitório que 

existe a cada momento (PIAGET, 1976, p.13).           

            Se  o desenvolvimento ontogenético humano, desde o nascimento do indivíduo 

até sua plena maturidade, apresenta progressos físicos notáveis, o mesmo acontece 

com o aspecto intelectual. O pleno exercício das capacidades intelectuais humanas e, 

particularmente,  o benefício da aprendizagem no contexto de relações sociais,  

dependem de um processo evolutivo e de desenvolvimento, desde uma situação 

intelectualmente precária ao nascimento, quando não existe ainda diferenciação entre 

sujeito e objeto ou coordenação entre as ações físicas,  até o desabrochar de 

capacidades de raciocínio abstrato, que permitem a operação sobre hipóteses e 

proposições, em ordens superiores, libertando o indivíduo das limitações temporo-

espaciais da ação física e abrindo-lhe as possibilidades das considerações compostas 

em perspectivas combinatórias (PIAGET, 1978a).   

            Ao período inicial do desenvolvimento intelectual humano, compreendido 

entre o nascimento e aproximadamente os 18 a 24 meses de vida, Piaget denominou 

“período sensório-motor”, numa alusão às características da interação da criança, que 

percebe a realidade mediante sua sensorialidade,  e sobre ela executa ações motoras,  

em seu processo de desenvolvimento intelectual. Segundo PIAGET (1970, p.149) 

mesmo antes do aparecimento da linguagem, todas as crianças normais passam por um 

número de estágios que resultam na formação de uma "inteligência sensório-motora" 
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ou prática, caracterizada por certas condutas "instrumentais" que já demonstram a 

existência de uma lógica, inerente às coordenações das próprias ações.  PIAGET 

(1977a, p.1)  afirmou que, nesse período, a criança é incapaz de submeter-se a regras 

socialmente determinadas embora  manifeste regularidades e esquemas ritualizados. 

Pela imitação e pela linguagem,  assim como graças ao conjunto dos conteúdos do 

pensamento adulto que exercem pressão sobre o pensamento infantil, desde que haja 

intercâmbio verbal, a criança começa a se socializar em um certo sentido, desde o fim 

do primeiro ano. (PIAGET, 1977a, p. 31).  

            O período sensoriomotor culmina com a aquisição de habilidades semióticas, 

particularmente a linguagem, assinalando o início da vida intelectual representativa. 

Até então, segundo PIAGET (2002, p.16) os esquemas da inteligência não 

representavam, de fato, conceitos, não podendo ser manipulados por pensamentos, só 

entrando em jogo no momento de sua utilização prática e material. A aquisição de 

instrumentos semióticos permite designá-los, tornando-os acessíveis à conscientização. 

Para PIAGET (2002,  p. 20) "(...) a passagem das condutas sensorimotoras para as 

ações conceitualizadas deve-se não apenas à vida social mas também aos progressos da 

inteligência pré-verbal em seu conjunto e à interiorização da imitação em 

representações". 

            O período seguinte , na terminologia piagetiana, é o "pré-operatório", 

subdividido em 2 sub-períodos ou sub-estágios. No primeiro, aproximadamente dos 2 

aos 4 anos, a criança permanece ainda intelectualmente centrada em si mesma, e os 

mediadores entre o sujeito e o objeto ainda não são conceitos propriamente, mas pré-

conceitos e pré-relações que não viabilizam a relativização e a diferenciação quanto às 

ações do sujeito (PIAGET, 2002,  p. 22).   Esse egocentrismo é, em essência, uma 
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indiferenciação entre o eu e o meio social. A criança, nesta fase, é incapaz de 

identificar pontos de vista diferentes dos seus próprios, embora não tenha consciência 

disso.  Segundo PIAGET (1977a, p. 81): "O egocentrismo, na medida em que é 

confusão do eu com o mundo exterior, e o egocentrismo, na medida em que é falta de 

cooperação, constituem um único e mesmo fenômeno." Antes dos 6 anos de idade, 

aproximadamente,  conforme PIAGET (1977a, p.46) a criança é ainda incapaz de 

compreender o significado intrínseco das regras que regulam um atividade social  

sendo, portanto, incapaz de negociá-las como objeto mutuamente consentido. Até 

então, o respeito às regras resulta de sua significação coativa.  

            No segundo sub-estágio pré-operatório, aproximadamente dos 5 aos 6 anos, há 

o início de uma descentração que permite a descoberta de certas ligações objetivas 

graças ao que Piaget denominou "funções constituintes". Segundo PIAGET (2002, p. 

25) nesse sub-estágio "(...) as pré-relações convertem-se em verdadeiras relações, e 

isso sob o efeito de suas coordenações, pois uma das variáveis modifica-se sob a 

dependência funcional da outra." A diferenciação e a descentração permitem 

ultrapassar o egocentrismo característico das fases anteriores, abrindo-se a criança à 

consideração de pontos de vista exteriores. Nesse estágio  do desenvolvimento 

intelectual começam a se expressar de modo mais definido as habilidades necessárias 

para a aprendizagem em ambiente social extra-familiar, coincidindo com a idade do 

início da escolarização. É a partir dos 6 ou 7 anos, segundo PIAGET (1977a, p.69) que 

se inicia o "estágio da cooperação". A partir de uma situação inicial de respeito místico 

pelas regras impostas, tidas como intocáveis e de origem transcendente, uma noção 

nova e imanente dessas regulações  vem a se desenvolver depois da "ação libertadora 

da cooperação" (p.72).  
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            Na idade de 7 a 8 anos, aproximadamente, ocorre um importante progresso na 

construção dos instrumentos do conhecimento, quando as ações interiorizadas ou 

conceitualizadas adquirem a característica de operações (PIAGET, 2002,  p. 30). Cada 

vez mais a criança se liberta das limitações espaciais e temporais, adquirindo a 

capacidade de antecipar e retroagir sobre os objetos, o que constitui a reversibilidade 

operatória, cuja lógica se caracteriza pela formação de estruturas estáveis e coerentes: 

as classificações , as seriações, a seqüência dos primeiros números inteiros naturais, a 

medida de comprimentos e de áreas, as relações projetivas (perspectivas), certas 

formas gerais de causalidade, etc (PIAGET, 1970, p.150).  A esta fase, PIAGET 

(2002) denominou de "estágio operatório concreto" pois as operações incidem ainda 

diretamente sobre os objetos , seja fisicamente ou representativamente, porém ainda 

não em termos de proposições ou hipóteses.  O pensamento opera ainda sobre o real, 

seja literalmente, através da ação prática, ou representativamente, com a utilização de 

recursos semióticos. Na etapa seguinte abrir-se-á a possibilidade de operar sobre o 

possível. 

            Finalmente, a partir dos 11 anos, aproximadamente, entra-se no "período das 

operações formais". Segundo PIAGET (2002, p. 48) "(...) a primeira característica das 

operações formais consiste em poderem elas realizar-se sobre hipóteses e não somente 

sobre os objetos (...)".  O sujeito adquire a capacidade de coordenar mais de um 

sistema de referência simultaneamente e abre-se a possibilidade do pensamento 

hipotético-dedutivo (PIAGET, 1995).   

            PIAGET (1970, p.153) admitiu que as estruturas do pensamento formal podem 

não se formar, necessariamente, entre os 11 e os 15 anos, podendo ocorrer atrasos na 

sua formação, que pode ocorrer, por exemplo, entre os 15 e os 20 anos, ou mesmo 
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nunca ocorrer, caso o meio em que o indivíduo se encontre seja desfavorável. Isto 

significa que a constituição das estruturas cognitivas  depende de um conjunto de 

trocas  e incitações mútuas, num meio favorável à cooperação, ou seja, de operações 

realizadas em comum, envolvendo discussões, críticas ou controles mútuos, resolução 

de problemas levantados através da troca de informações ou  de uma curiosidade 

incrementada graças à cultura do grupo social, dentre outras situações (PIAGET, 1970, 

p.153).  Piaget admitiu, também, que as operações formais podem se desenvolver em 

certos domínios e não em outros, na dependência de aptidões  e das especializações 

profissionais às quais o indivíduo se dedicar (PIAGET, 1970, p.154-155). 

            O desenvolvimento intelectual não é segmentado e descontínuo, como uma 

classificação em fases ou períodos pode sugerir. PIAGET (2002, p.30) assim o 

reconheceu, ao afirmar: "Com efeito, jamais se observam começos absolutos no 

decorrer do desenvolvimento, e o que é novo decorre ou de diferenciações 

progressivas, ou de coordenações graduais, ou das duas coisas ao mesmo tempo...".  

DELVAL (1998, p.73) afirmou que  o mecanismo de desenvolvimento é o mesmo 

independentemente da idade, mas o repertório de esquemas vai sofrendo mudanças e 

vai dando origem a estruturas diferentes nas diferentes idades.   

            Com relação aos fatores que determinam o desenvolvimento intelectual, 

PIAGET (1964, p.178) os considerou em quatro categorias : 

1) maturação biológica; 

2) experiência dos efeitos do ambiente físico; 

3) transmissão social (linguística,educacional, etc.) 

4) equilibração ou auto-regulação.  

            Quanto à maturação biológica e aos determinantes genéticos, PIAGET (1978a, 
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p.281) os reconheceu  como fundamentais para o desenvolvimento intelectual  

ressaltando, porém, que a tais fatores não se pode atribuir valor absoluto, por jamais 

atuarem de forma isolada, referindo-se  a um "sistema epigenético" representando a 

interação do genoma com o meio físico, manifestando-se, em particular, pela 

maturação do sistema nervoso. Essa maturação provê potencialidades as quais serão ou 

não desenvolvidas segundo a  conjugação da totalidade dos fatores envolvidos no 

desenvolvimento intelectual. Segundo INHELDER e PIAGET (1976, p.251):  

"(...) longe de constituir uma fonte de 'idéias inatas' já inteiramente elaboradas, a 

maturação do sistema nervoso se limita a determinar o conjunto das possibilidades e 

impossibilidades para determinado nível, em determinado ambiente social, e é portanto 

indispensável para a efetivação dessas possibilidades."  Reconhecendo as limitações do 

conhecimento neurobiológico e neuropsicológico de então, PIAGET (2003, p.45)  

escreveu: "Realmente, a maturação do sistema nervoso só está concluída aos 15 e 16 

anos, e até parece evidente que ela desempenha um papel necessário na formação das 

estruturas mentais, embora esse papel ainda seja pouco conhecido" 

            O segundo fator descrito refere-se à experiência, constituindo um fator 

essencial, embora igualmente insuficiente. PIAGET (1964) distinguiu dois diferentes 

tipos de experiência: a experiência física e a experiência lógico-matemática. A 

experiência física consiste em atuar sobre os objetos, obtendo conhecimentos 

relacionados ao objeto propriamente dito. Dados tais como a forma, tamanho, 

consistência, cheiro e peso podem ser obtidos a partir do próprio objeto.  No caso da 

experiência lógico-matemática o conhecimento não é retirado dos objetos 

propriamente ditos, mas das ações sobre ele efetuadas pelo sujeito (PIAGET, 1964); 

por exemplo, ao se ordenar uma série de objetos, o fato de um deles ser o segundo ou 
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terceiro não advém do objeto em si, mas da ação de ordenar os diversos objetos, 

atribuindo-lhes características que não lhes são inerentes.  

            Na descrição dos fatores sociais de coordenação inter-individual, PIAGET 

(1978a, p. 282) os distinguiu  dos fatores de transmissão educativa e cultural. Afirmou 

o autor: "Essa distinção é a das interações ou coordenações sociais (ou inter-

individuais) gerais que são comuns a todas as sociedades, e das transmissões ou 

formações culturais e educativas particulares que variam de uma sociedade para outra 

ou de um meio social restrito a um outro." (PIAGET, 1978a, p.282).  

            Os fatores de transmissão educativa e cultural representam o componente 

diacrônico, constituído pelas tradições culturais e as transmissões educativas que 

variam de uma sociedade para outra. Piaget afirmou: 

  
...na medida em que os processos cognitivos podem variar de uma sociedade para outra, é nesses 
grupos de fatores, distinto do precedente, que seria conveniente pensar, começando pelas diversas 
línguas que são suscetíveis de exercer uma ação mais ou menos forte, senão sobre as operações 
mesmas, pelo menos no detalhe das conceitualizações (conteúdo das classificações, das relações, 
etc)."(PIAGET, 1978a, p.283): "  
 
 

            PIAGET (1964) denominou equilibração ou auto-regulação ao fator 

integrador e constitutivo do mecanismo responsável pelo desenvolvimento intelectual, 

tendo afirmado: "(...) in the course of these developments you will always find a 

process of self-regulation which I call equilibration and which seems to me the 

fundamental factor in the acquisition of  logical-mathematical knowledge."23 

(PIAGET, 1964, p.182) 

            PIAGET (1976, p. 7) afirmou que o conhecimento "não procede nem da 

23   ...ao longo desses desenvolvimentos, você sempre vai encontrar um processo de auto-regulação, ao 
qual eu chamo de equilibração, e que a mim parece ser o fator fundamental na aquisição do 
conhecimento lógico-matemático. 
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experiência única dos objetos, nem de uma programação inata pré-formada no sujeito, 

mas de construções sucessivas com elaborações constantes de estruturas novas." Todo 

o conhecimento, e evolução intelectual, resultam de situações de desequilíbrio que 

exigem do sujeito um processo de re-equilibração, representando um processo de auto-

regulação, que amplia e incrementa as possibilidades anteriores de assimilação. É por 

isso que PIAGET (1976, p.7) fala de "equilibração como processo e não somente de 

equilíbrios, e sobretudo de equilibrações 'majorantes' que corrigem e completam as 

formas precedentes de equilíbrios." Esse processo conduz de certos estados de 

equilíbrio aproximado a outros, qualitativamente diferentes.  Disso se verifica que não 

existem situações de equilíbrio estável no desenvolvimento intelectual, pois tais seriam 

incompatíveis com o processo de desenvolvimento. Nas palavras de PIAGET (1976, 

p..19): "Sem os desequilíbrios e os conflitos, o conhecimento permaneceria estático." 

Conflito, nesse contexto, deve ser entendido como 'conflito cognitivo', situação em que 

um objeto não pode ser adequadamente assimilado pelos esquemas vigentes, exigindo 

a sua adequação (modificação)  integração a outros esquemas (assimilação recíproca) 

ou mesmo a criação de novos esquemas. Os desequilíbrios têm um papel de 

desencadeamento, sendo sua fecundidade função da possibilidade de superá-los.  A 

fonte real do progresso deve ser procurada na reequilibração, não no sentido de retorno 

à situação anterior ao conflito, mas em um processo de melhoramento,  ou 

"equilibração majorante" (PIAGET, 1976, p.19).  

            INHELDER, BOVET e SINCLAIR (1977, p. 245) afirmaram: "A exposição a 

situações de conflito que exigem estratégias para a sua resolução  resultam em 

modelos que podem ser acessados na tentativa de resolução de situações outras, que 

venham a gerar conflitos". Segundo esses autores, em consonância com o 
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construtivismo piagetiano, não há progresso intelectual sem conflito cognitivo, que 

gera esquemas ou modelos de estratégias que podem ser parcialmente transpostos à 

resolução de problemas novos (p.245). 

            Aquilo que,  num nível fundamental, pode ser explicado em termos de 

assimilação e acomodação,  justifica-se nos processos aos quais PIAGET e GARCIA 

(1987, p.18) denominaram  genericamente de "abstração".  No nível das interações 

sensório-motoras, o processo se denomina 'abstração empírica'. Através da abstração 

empírica o sujeito, na ação direta  com os objetos, retira ou "abstrai" deles 

propriedades que lhes são inerentes. Na 'abstração reflexiva', por outro lado, ocorre um 

duplo processo envolvendo, primeiramente, uma projeção ou "reflexionamento" 

(réfléchissement) sobre um nível superior (da representação, por exemplo) daquilo que 

é colhido num nível inferior (da ação, por exemplo); em segundo lugar, ocorre uma 

reconstrução e reorganização, nesse novo patamar, caracterizando uma 'reflexão' 

(réflexion) (PIAGET e GARCIA, 1987, p.18). Piaget utilizou,  para ilustrar este 

processo a "metáfora da espiral":  

 

Até agora assistimos, pois, a um processo em espiral: todo reflexionamento de conteúdos 
(observáveis) supõe a intervenção de uma forma (reflexão) e os conteúdos assim transferidos 
exigem a construção de novas formas devido à reflexão. Há, assim, pois, uma alternância 
ininterrupta de reflexionamentos=>reflexões=>reflexionamentos; e (ou) de conteúdos=> 
formas=> conteúdos reelaborados=> novas formas, etc., de domínios cada vez mais amplos, 
sem fim e, sobretudo, sem começo absoluto. (PIAGET, 1995, p.276) 

 

 

            Abstração, assimilação, acomodação e esquema,  são conceitos funcionalmente  

interligados na teoria de Piaget, como mostra o seguinte trecho: 

 
 
 
A abstração reflexionante participa, com efeito, das coordenações, portanto, da assimilação 
recíproca dos esquemas de ações ou de operações, o que implica uma primazia da assimilação. 
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É verdade que essa assimilação recíproca dos esquemas comporta uma parte não negligenciável 
de acomodação mútua. (PIAGET, 1995, p.289). 
 

                

               De acordo com PIAGET e GARCIA (1987, p.247) a abstração reflexionante 

permite a formação de generalizações completivas, processo que permite, " na 

adjunção de um novo conhecimento, voltar do todo às partes, enriquecendo-as". Esse 

processo permitiria enriquecer as estruturas cognitivas e "preencher lacunas", 

tornando-as mais equilibradas.  

            Uma característica muito importante do progresso cognitivo, conforme 

PIAGET e GARCIA (1987, p.39) é que "(...) em caso de ultrapassagem, o ultrapassado 

é sempre integrado no que ultrapassa (o que não acontece fora das ultrapassagens 

cognitivas, mesmo em biologia)". Em outras palavras, a sucessão evolutiva das 

estruturas cognitivas mantém, nos níveis mais elevados, os elementos dos níveis 

anteriores. Nessa perspectiva evolutiva, PIAGET e GARCIA (1987, p.39) descreveram 

uma tríade dialética que, segundo esses autores, se encontra em todos os domínios e 

em todos os escalões, tanto do desenvolvimento intelectual quanto do 

desenvolvimento histórico das ciências.  Inicialmente ocorre uma situação "intra" ou 

"intra-objetal", ou análise dos objetos. Em seguida ocorre a situação "inter" ou "inter-

objetal", referente às relações ou transformações, para somente numa última etapa 

construírem-se as estruturas operatórias na situação  "trans" ou "trans-objetal".  

Segundo PIAGET e GARCIA (1987, p.40): "A sucessão obrigatória dos intra aos inter, 

e no final, aos trans, mostra à evidência o caráter construtivista e dialéctico da 

atividade cognitiva, e aí reside, pensamos, uma justificação de alcance apreciável." 

            A seqüência  descrita para a evolução cognitiva , entretanto, novamente não 

implica numa concepção linear de desenvolvimento.  INHELDER, BOVET e 
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SINCLAIR (1977) tendo estudado  as influências dos estímulos do meio social e das 

estruturas de conhecimento previamente estabelecidas  no desenvolvimento intelectual 

ulterior em crianças,  propuseram uma explicação baseada  numa perspectiva 

tridimensional  das estruturas de conhecimento.  A partir de seus resultados 

experimentais, avaliando crianças em diferentes fases evolutivas  submetidas a 

situações de aprendizagem assistida, esses autores afirmaram: 

 
Assim, a principal lição que parece se destacar dos resultados obtidos é que observamos poucas 
filiações diretas sob a forma de uma estrutura inicial que se diferencia em subestruturas (como os 
números naturais se diferenciam, numa série, em negativos e fracionários) mas que um papel 
maior que o previsto é feito pelas interações entre subsistemas que evoluem de início com 
relativa independência, mas com um certo paralelismo para, ulteriormente, dar lugar a trocas 
progressivas mas que se referem, sobretudo, a seus métodos respectivos tornando-se, assim, em 
parte, comuns. (INHELDER, BOVET e SINCLAIR, 1977, p.7) 

 
 
               Os autores citados observaram  que a natureza dos progressos, bem como sua 

importância, são sempre, e de maneira evidente, "função do nível inicial do 

desenvolvimento do sujeito", ou seja, função dos instrumentos de assimilação que já 

possuem. Propuseram que a estabilidade das aquisições cognitivas , mesmo quando o 

seu desenvolvimento é acelerado por fatores ambientais, depende de um conjunto de 

conexões, isto é, de relações laterais recíprocas entre os diversos esquemas que 

constituem totalidades estruturais cada vez mais extensas e mais coerentes.  Desse 

modo, a probabilidade de assimilações novas cresce em função das possibilidades 

crescentes de combinações  e acomodações recíprocas entre esquemas de assimilação 

já estabelecidos (INHELDER, SINCLAIR e BOVET, 1977).  

            Do exposto, verifica-se a plausibilidade da afirmação de SAVERY e DUFFY, 

(1995) já citada, segundo a qual a Aprendizagem Baseada em Problemas incorpora 

diversos princípios compatíveis com o construtivismo.  Dentre eles, podem ser citados: 
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a) a valorização dos conhecimentos ou estruturas cognitivas prévias ou já existentes,  

cuja ativação ou evocação compõem uma  etapa inicial necessária  da 

Aprendizagem Baseada em Problemas; 

b) a ação sobre o objeto (no caso o problema) é um  processo fundamental do 

desenvolvimento intelectual; 

c) o progresso intelectual é conseqüência do conflito cognitivo; 

d) o desenvolvimento de  estruturas cognitivas mais complexas  ocorre através da  

integração ou conexões laterais entre esquemas previamente estabelecidos, e através 

de acomodações recíprocas e processos de abstração reflexionante e generalização 

completiva, favorecendo a transferência, ou seja, a aplicação das estruturas 

adquiridas na aprendizagem, a situações novas. 

            Também relevante para a fundamentação da Aprendizagem Baseada em 

Problemas é a observação feita por HACKER (2004):  "Adopting a constructivist point 

of view, which is s prevalent in education today, one can argue that the realities we 

come to know reflect the ways in which we come to know them.24"  Em outras 

palavras, a maneira ou o contexto no qual é realizada a aprendizagem são 

determinantes para o seu resultado. 

            Um outro aspecto relacionado ao PBL, considerado fundamental pela 

psicologia pedagógica e, particularmente, pelo construtivismo piagetiano, é a 

cooperação na aprendizagem que, devido à sua importância, será objeto de 

considerações específicas neste trabalho.  

 

24 Adotando um ponto de vista construtivista, que é tão prevalente na educação nos dias de hoje, pode-se 
argumentar que as realidades que conhecemos  refletem as maneiras como viemos a conhecê-las.  
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2.5.1 A TOMADA DE CONSCIÊNCIA NA VISÃO PIAGETIANA 

            A consciência tem sido objeto de atenção da filosofia desde a antiguidade e, 

apesar das diversas teorias a respeito, continua sendo um conceito enigmático.  

Segundo CRICK e KOCK (2004)  o "problema da consciência" exige a colaboração 

entre psicólogos, neurocientistas, cientistas cognitivos e outros teóricos. Os autores 

relataram que a evolução dos conhecimentos neurobiológicos tem possibilitado uma 

crescente compreensão dos mecanismos neurais envolvidos na percepção e na 

consciência.  

            PIAGET  (1977b) abordou a questão da consciência de um modo particular, 

integrado no arcabouço teórico estruturalista/construtivista, não entrando em 

considerações filosóficas sobre o seu significado amplo,  mas encarando o fenômeno 

da "tomada de consciência" como   sendo a transformação de esquemas de ação em 

conceitos. Sob esse ponto de vista, a tomada de consciência consiste, essencialmente, 

numa conceituação (PIAGET, 1977, p. 197).  Nas palavras de Piaget: 

 
...  a inteligência é muito mais rica que os aspectos que o sujeito percebe, porque a consciência só 
conhece dela os resultados exteriores, a não ser quando, por um trabalho reflexivo sistemático e 
retroativo, a lógica e as matemáticas formalizam, sem se ocupar geralmente das suas origens, 
estruturas cujas raízes naturais se encontram já na inteligência como ato.(PIAGET, 1976, p.98). 

 
 
            Para PIAGET (1976, 1977b) a  ação se constitui, em si mesma, numa 

manifestação de inteligência  da qual, entretanto, o indivíduo não possui 

necessariamente "consciência". Trata-se do "saber fazer", que precede o 

"compreender" e que lhe pode dar origem, mediante reconstruções que não se reduzem 

simplesmente a processos de iluminação, mas representam a passagem da assimilação 

prática a uma assimilação por meio de conceitos (PIAGET, 1977b, p.197). A tomada 

de consciência parte dos resultados exteriores da ação para, em seguida, engajar-se na 
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avaliação dos meios empregados e, finalmente, na direção das coordenações gerais, 

isto é, dos mecanismos centrais, normalmente inconscientes, da ação (PIAGET, 1974, 

p.232). 

            Segundo PIAGET (1978b, p.252) todos os indivíduos possuem dois grandes 

sistemas cognitivos: o sistema presentativo, formado de esquemas e estruturas estáveis 

que servem essencialmente à compreensão, e o sistema procedural, ligado à ação. Os 

esquemas presentativos vinculam-se a conceitos e estão ligados à compreensão,  sendo 

independentes da relação  direta com objetos específicos. Os esquemas procedurais, 

por outro lado, relacionam-se ao fazer, à ação prática, e  são subordinados ao contexto 

de sua utilização. No mais das vezes, permanecem inacessíveis à conceituação.  Para 

PIAGET (1978b, p.252),  cabe aos esquemas operatórios estabelecer a síntese entre os 

esquemas  presentativos e os procedurais. Entende-se que essa "síntese" represente 

processos reconstrutivos e, ao mesmo tempo, integradores, tendo PIAGET (1976) 

afirmado que as operações nunca aparecem isoladamente e são, logo, solidárias umas 

com as outras em sistemas de conjunto (p.96).  

            Partindo do ponto de vista da ação material e passando, em seguida, ao 

pensamento como interiorização dos atos, PIAGET  (1977b, p.198) concluiu que  a 

tomada de consciência procede "da periferia para as regiões centrais". Como 

"periferia"  entendeu os objetivos e resultados relacionados à ação, orientando-se para 

as regiões "centrais" desta,  procurando alcançar o seu mecanismo interno através do 

reconhecimento dos meios empregados,  motivos de sua escolha e das modificações 

adotadas durante o seu exercício.   

            PIAGET (1977b) descreveu dois "centros" para uma "periferia".  Um desses 

centros diz respeito ao indivíduo, sendo os processos que a ele se dirigem 
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denominados processos de interiorização. O outro centro refere-se ao objeto, e os 

processos que a ele se  direcionam são chamados de processos de exteriorização.  A 

interiorização leva à construção das estruturas lógico-matemáticas, enquanto que a 

exteriorização leva à elaboração das explicações físicas, sendo que os processos, nos 

dois sentidos, são solidários.  

            A intencionalidade relacionada ao objetivo a alcançar e o reconhecimento de 

seus possíveis desfechos como fracasso ou êxito, são condições estabelecidas a priori  

cuja gênese se encontra, aparentemente, relacionada à própria inteligência prática. No 

caso de ações com resultados imediatos,  porém com tomada de consciência mais 

tardia, seria difícil acreditar que o sujeito se limitasse a um conhecimento exclusivo 

dos objetivos  a atingir e dos resultados da ação, sem qualquer consciência dos meios 

empregados ou de sua regulação. Ocorre que, devido às conquistas e correções 

sucessivas dos meios se realizarem progressivamente, os estados momentâneos de 

consciência fugaz que poderiam caracterizá-las não dariam origem a uma integração 

conceitual ou representativa (PIAGET, 1977b,  p.204).   Segundo Piaget: 

 

Determinar para si mesmo um objetivo em face do objeto já é assimilar este objeto a um esquema 
prático e, na medida em que o objetivo e o resultado do ato permitem que se desencadeie a 
consciência, embora permanecendo generalizáveis em ações, o esquema se torna conceito e a 
assimilação de faz representativa, isto é, suscetível de evocações em extensão. (PIAGET, 1977, 
P.199) 

 
 
            A partir da  conceituação o processo assimilador, promovido à condição de 

instrumento de compreensão, terá por conteúdo os objetos e as ações, envolvendo idas 

e vindas entre as duas classes de dados de observação, estendendo-se a tomada de 

consciência tanto ao objeto como aos processos envolvidos na ação, possibilitando, no 

plano da ação refletida, uma consciência dos problemas a resolver e, daí, a consciência 
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dos meios cognitivos empregados para resolvê-los (PIAGET, 1977b, p.200). A 

conceituação fornece à ação um reforço de suas capacidades de previsão e a 

possibilidade de, frente a uma situação dada, elaborar e implementar um plano de ação 

específico (PIAGET, 1974, p.237).  Em suma, o mecanismo de tomada de consciência 

é um processo de conceituação que reconstrói e depois ultrapassa, no plano da 

semiotização e da representação, o que já existia no plano dos esquemas de ação 

(PIAGET et al., 1977, p.204).  

            PIAGET  (1974, 1977b) descreveu  três níveis sucessivos e hierarquizados no 

processo da conceituação. O primeiro é o da ação material sem qualquer conceituação, 

mas cujo sistema de esquemas constitui um saber em si próprio. O segundo nível é o 

da conceituação inicial, que tira os seus elementos da própria ação. Nesse nível, ocorre 

a transição entre o predomínio das regulações automáticas da ação e o  das 

coordenações inferenciais  resultantes da conceituação, representando um período em 

que há alternância entre essas duas condições (PIAGET, 1974, p.235).  O terceiro nível  

corresponde ao predomínio dos esquemas conceituais. É somente  nesse terceiro nível 

que o indivíduo se torna capaz de programar a ação a partir dos conceitos estabelecidos 

e de realizar operações de ordem superior,  vinculadas  à conceituação, com abstrações 

refletidas a partir de abstrações reflexionantes, tendo como objeto não apenas as 

situações envolvidas na formação dos conceitos  mas também os processos e 

possibilidades que a elas se relacionam. Dessa forma o indivíduo rompe as limitações 

impostas por situações específicas e substitui as regulações automáticas da ação por 

verdadeiras operações, passíveis de transferência a situações diversas (PIAGET, 1974). 

Embora  em cada um dos níveis descritos  se constitua progressivamente uma série de 

coordenações por assimilações recíprocas entre os esquemas, às quais PIAGET 
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(1977b, p.209)  se referiu como  "assimilações transversais", ocorrem, também, 

assimilações recíprocas longitudinais com ação de volta no nível precedente do que é 

construído no seguinte, num processo auto-regulatório interativo que tem por objetivo 

aprimorar o equilíbrio dos agrupamentos operatórios.   

            A descrição dos três níveis relacionados ao processo de conceituação é 

compatível com a tríade dialética reconhecida por PIAGET e GARCIA (1987), já 

citados,  constituída, também,  de uma sucessão obrigatória de três etapas: intra-

objetal,  inter-objetal e trans-objetal.  

            Uma vez discutido o conceito de tomada de consciência segundo a teoria 

piagetiana, cabe considerar os fatores e circunstâncias que desencadeiam esse processo 

construtivo. Um dos fatores que podem estar associados à tomada de consciência é o 

fato das regulações automáticas (por correções parciais, negativas ou positivas dos 

meios já em atuação) não serem suficientes para permitir a assimilação, sendo, então, 

necessário que o indivíduo busque ativamente novos meios, mediante uma regulação 

mais ativa e, por conseqüência, resultante de escolhas deliberadas, o que implica em  

consciência (PIAGET, 1977b, p.198).  Tal situação, entretanto, não é a única 

relacionada ao desencadeamento da tomada de consciência. PIAGET (1977b, p.199) 

constatou que uma tomada de consciência progressiva pode constituir-se mesmo sem 

nenhuma inadaptação, ou seja, mesmo quando o objetivo inicial da ação é atingido 

sem nenhum fracasso. Em tal caso, o progresso da consciência resultaria do próprio 

processo assimilador. A determinação de um objetivo em face do objeto já implica em 

assimilar este objeto a um esquema prático e, na medida em que o objeto e o resultado 

da ação permitem que se desencadeie a consciência, o esquema se torna conceito e a 

assimilação se faz representativa (p.199).  Entende-se que a tomada de consciência 
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depende da integração, tanto transversal quanto longitudinal, entre esquemas  

procedurais e presentativos, sintetizados pelos esquemas de natureza operatório-

formal. Sendo um processo, apresenta a possibilidade de diferentes níveis  ou graus de 

consciência, na dependência dos diferentes graus de integração da estrutura composta 

pelos esquemas citados.  Essa múltipla interatividade explica, também, as possíveis 

interferências resultantes da centração do indivíduo em conceitos pré-estabelecidos, 

ainda que errôneos, que podem inibir ou deturpar a conceituação relacionada a dados 

de observação incompatíveis com as suas crenças conscientemente aceitas (PIAGET, 

1977b, p. 200).  

               A tomada de consciência e, portanto, a conceituação das motivações,  

processos e resultados relativos à ação, incluídos aqui os processos cognitivos, a partir 

de um certo ponto  apresenta o potencial de modificar a ação, ampliando o leque de 

suas possibilidades e fornecendo lhe novos meios. Esses progressos fornecem à ação e 

a suas regulações, duas novas dimensões: uma maior capacidade de antecipação e uma 

regulação mais ativa, com maior possibilidade de escolha entre meios diferentes, sem 

as limitações das regulações automáticas representadas por simples correções 

compensadoras (PIAGET, 1974, p.232). Além disso, mesmo em situações nas quais os 

problemas impõem a necessidade de compreender, e não de conseguir, o indivíduo 

capacitado a estruturar operacionalmente o real graças a suas ações, pode permanecer  

por longo tempo inconsciente de suas próprias estruturas cognitivas. Segundo PIAGET 

(1974, 232-233), mesmo aplicando eficientemente essas estruturas na ação prática o 

indivíduo não faz das mesmas  um tema de reflexão antes de ter atingido um nível bem 

mais elevado de abstração. 

            Tendo em vista o objetivo de desenvolver habilidades para a aprendizagem 
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auto-dirigida, a tomada de consciência dos processos cognitivos e seus resultados, 

entendido por FLAVELL (1979) como origem da metacognição, tem papel 

fundamental na Aprendizagem Baseada em Problemas. Tendo-se como modelo a 

Aprendizagem Baseada em Problemas Reiterativa, ou Closed Loop, conforme 

preconizada por BARROWS (1986), verifica-se que a seqüência de atividades 

prescrita é compatível com a intenção de desencadear a tomada de consciência dos 

processos cognitivos em jogo, conforme o entendimento piagetiano. Inicialmente os 

alunos trabalham sobre o problema ("fazer"), para posteriormente, já concluídas as 

atividades de estudo sobre o problema propriamente dito, reunirem-se para avaliar e 

discutir o processo realizado ("compreender"). Enfatiza-se, também,  a necessidade da 

auto-avaliação, por parte dos alunos,  e da avaliação entre pares, muito mais no que diz 

respeito aos processos que aos seus resultados. No PBL a ação precede a compreensão, 

tal qual observado  na teoria piagetiana.  O resultado almejado, na Aprendizagem 

Baseada em Problemas,   é o desenvolvimento e aperfeiçoamento das habilidades 

necessárias à auto-regulação na aprendizagem, aplicáveis e transferíveis a situações 

diversas, entendendo-se que o aprender seja um processo contínuo, por toda a vida.   

 

2.6 COOPERAÇÃO E APRENDIZAGEM 

            Embora pareça auto-evidente que a Aprendizagem Baseada em Problemas seja 

uma modalidade de aprendizagem cooperativa , por caracterizar-se pelo trabalho em 

pequenos grupos, cabe lembrar que agrupar alunos para uma determinada atividade  

não implica, necessariamente, que desenvolvam um processo cooperativo. JOHNSON 

e JOHNSON (1998, p.17) afirmaram: "Placing socially unskilled students in a learning 

group and telling them to cooperate will obviously not be successful. Students must be 
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taught the interpersonal and small group skills needed for high quality cooperation, 

and be motivated to use them25." 

            A cooperação é uma característica que a Aprendizagem Baseada em Problemas 

deveria, idealmente, apresentar (The PBLI,  2004) mas, como afirmou WOODS 

(2005), pode também haver Aprendizagem Baseada em Problemas sem aprendizagem 

cooperativa, uma vez que a pesquisa individual ou tarefas individuais no PBL não 

requerem, obrigatoriamente, a cooperação entre os alunos. É verdade, porém, que 

WOODS (2005)  apresenta um conceito relativamente amplo do que seja a 

Aprendizagem Baseada em Problemas, incluindo o estudo de casos, os projetos 

realizados em grupo em cursos de engenharia e também o modelo de Aprendizagem 

Baseada em Problemas da Escola de Medicina da Universidade McMaster. 

            Em termos das estruturas de organização social das atividades envolvidas na 

aprendizagem, distinguem-se três situações (JOHNSON e JOHNSON,  1994; 

COLOMINA e ONRUBIA, 2004): 

a) situações competitivas; 

b) situações individualistas; 

c) situações cooperativas. 

            Nas situações competitivas, os estudantes disputam entre si, existindo uma 

classificação dos alunos pelas suas performances ou resultados. A característica 

fundamental nesse tipo de situação é a interdependência negativa de objetivos, ou seja, 

o objetivo de cada aluno é superar os seus companheiros. Nas situações 

25 Colocar estudantes socialmente inábeis  num grupo de aprendizagem e dizer a eles para cooperarem 
não vai, obviamente, funcionar. Deve-se ensinar aos estudantes as habilidades de relacionamento 
interpessoal e trabalho em pequenos grupos para a cooperação de alta qualidade e eles deve estar 
motivados a usá-las. 
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individualistas, cada aluno trabalha para alcançar o seu próprio objetivo, 

independentemente de qualquer influência ou consideração a respeito do trabalho dos 

demais alunos. Nas situações cooperativas, existe um esforço  na busca de um 

objetivo comum de aprendizagem  ou realização de uma tarefa compartilhada. Cada 

aluno é responsável pelo sucesso do grupo, além do seu próprio.  

            Segundo SMITH (2005) cooperar  é trabalhar conjuntamente para atingir 

objetivos compartilhados. Nas atividades  cooperativas os indivíduos buscam 

resultados  que sejam positivos para si mesmos e para os demais participantes do 

grupo. Com relação à aprendizagem, a cooperação, assim entendida,  pode inserir-se 

em uma ampla gama de situações e métodos. JOHNSON, JOHNSON e STANNE 

(2000) relataram existir mais de 900 estudos de pesquisa relativos à cooperação na 

aprendizagem. Segundo esses autores,   "aprendizagem cooperativa" é, na verdade, um 

termo genérico que se aplica a numerosos métodos  para a organização e condução das 

atividades escolares. A mesma opinião  foi expressa por SMITH e MacGREGOR 

(2005) referindo-se à "aprendizagem colaborativa", expressão à qual atribuíram um 

caráter abrangente, aplicando-se a várias abordagens educacionais envolvendo esforços 

intelectuais conjuntos pelos estudantes ou pelos estudantes e professores. 

DILLENBOURG (1999) afirmou que a expressão "aprendizagem colaborativa" é por 

demais genérica, abrangendo uma grande variedade de contextos  e interações; 

segundo esse autor: "Talking about the effect of such a broadly defined term would be 

as meaningless as talking about the benefit of taking a medicine, without specifying 

which one."26 

26   Falar sobre os efeitos de um termo definido tão amplamente seria tão sem sentido quanto falar sobre 
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            Cabe aqui esclarecer que o tema apresenta um problema terminológico 

(semântico). DILLENBOURG e colaboradores (1996) verificaram que os termos 

"cooperação" e "colaboração" são freqüentemente utilizados como sinônimos e que as 

distinções entre eles não apresentam consenso entre os especialistas na área. PIAGET 

(1973, p.182) referindo-se ao significado de "cooperação", perguntou: "E a cooperação 

não deve, pois, conceber-se segundo a significação etimológica mesma do termo que a 

designa, como conjunto de operações?".   

            Para que uma metodologia de aprendizagem seja caracterizada como 

cooperativa, deve satisfazer  alguns requisitos fundamentais (JOHNSON e JOHNSON, 

1994): 

a) uma clara percepção pelos participantes de uma relação de interdependência positiva 

entre eles, ou seja, de que o sucesso de cada um, e o sucesso do grupo, dependem 

dos esforços individuais de cada indivíduo que compõe o grupo; 

b) significativa interação promotiva ("promotive interaction") que pode ser definida 

como o encorajamento e a atitude de cada um em facilitar e auxiliar os demais a 

atingirem os objetivos comuns; 

c) cada componente do grupo deve assumir a responsabilidade pessoal, pela qual 

deverá responder perante os demais, de trabalhar para que sejam atingidos os 

objetivos comuns; 

d) uso freqüente de habilidades de relacionamento inter-pessoal e de trabalho em 

pequenos grupos; 

os benefícios de se tomar um medicamento , sem especificar qual. 
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e) avaliações freqüentes, pelos próprios componentes do grupo, do trabalho realizado e 

da dinâmica do processo, visando otimizar a eficiência do trabalho conjunto.  

            QIN, JOHNSON e JOHNSON (1995) realizaram uma meta-análise abrangendo 

46 estudos, publicados entre 1929 e 1993, comparando a eficiência dos esforços 

cooperativos e competitivos na solução de problemas. Esses autores definiram que, do 

ponto de vista cognitivo, a solução de problemas é um processo que envolve: 

a) a formação de uma representação inicial do problema, através da qual a 

apresentação externa da situação-problema é codificada em uma representação 

interna; 

b) o planejamento de seqüências de ação (estratégias, procedimentos) para solucionar o 

problema; 

c) execução do plano e verificação dos resultados. 

            A conclusão da meta-análise indicou que a cooperação é mais eficiente que a 

competição. Os autores concluíram que a cooperação permite a formulação de uma 

representação compartilhada do problema a partir da qual os indivíduos trocam idéias, 

corrigem possíveis erros uns dos outros, havendo troca de informações e de "insights" 

e a geração de uma maior variedade de possíveis estratégias (QIN, JOHNSON e 

JOHNSON, 1995, p.139).  

            Em uma outra meta-análise,  abrangendo trabalhos publicados entre 1970 e 

1999, JOHNSON, JOHNSON e STANNE (2000)  englobaram 158 diferentes estudos, 

que versavam sobre 8 diferentes metodologias que se enquadraram na definição de 

"Aprendizagem Colaborativa"  segundo os critérios estabelecidos por esses autores. O 

resultado dessa meta-análise mostrou  que a eficiência dos métodos de aprendizagem 

cooperativa apresentou significativas variações; entretanto, a aprendizagem 
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cooperativa mostrou-se consistentemente superior às situações competitivas e 

individualistas.  Em consonância com esses resultados, COLOMINA e ONRUBIA 

(2004) afirmaram existir um crescente corpo de pesquisas demonstrando que uma 

organização social cooperativa das atividades de ensino e aprendizagem, pelo menos 

sob certas condições, é mais eficiente, do ponto de vista do rendimento acadêmico e da 

socialização do alunos, do que uma organização competitiva ou individualista.  

Buscando justificar a superioridade da interação cooperativa sobre a competitiva, 

BUCHS e colaboradores (2004) explicaram que, aparentemente, um confronto de 

posições em um contexto competitivo prejudica os resultados cognitivos por ativar 

reações defensivas.  A recusa em abandonar as suas próprias posições iniciais e em 

integrar posições alternativas pode ser um exemplo dessas reações defensivas que 

visam proteger a percepção da própria competência e a auto-estima.  JOHNSON e 

JOHNSON (1994) argumentaram, entretanto,   que   embora os diferentes modos de 

interação não sejam igualmente eficientes, é importante que os estudantes estejam 

preparados para enfrentar situações diversas, nas quais cada um deles  possa estar em 

operação. Devem,  também,  ser capazes de reconhecer as circunstâncias em que cada 

tipo de situação interativa é mais apropriado.  PIAGET (1998, p. 148)  reconheceu que  

se o objetivo proposto aos estudantes consistir  em memorizar o maior número de 

dados, em resolver o máximo possível de problemas,  ou se preparar para um exame de 

maneira clássica, pode acontecer que o grupo constitua um obstáculo, em comparação 

com a organização do trabalho individual numa classe bem comportada. Acrescentou, 

entretanto:  

 

Mas na medida em que o ideal seja a formação do pensamento e em que o verdadeiro trabalho, 
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ou seja, a pesquisa pessoal ou "ativa", seja colocado acima das condutas meramente receptivas, 
então a vida do grupo é a condição indispensável para que a atividade individual se discipline e 
escape da anarquia: o grupo é ao mesmo tempo o estimulador e o órgão de controle. (PIAGET, 
1998, p. 149) 

 

            Cabe aqui enfatizar que a organização do trabalho em grupo para a 

aprendizagem,  implica na interação de diversos fatores que podem determinar o seu 

grau de eficiência.  SMITH (2005) classificou os grupos formados com objetivos de 

aprendizagem ou resolução de problemas em quatro categorias: 

a) pseudo grupos de aprendizagem; 

b) grupos tradicionais de aprendizagem em sala de aula; 

c) grupos de aprendizagem cooperativa; 

d) grupos cooperativos de alta performance.  

            Nos pseudo grupos de aprendizagem, os estudantes são designados para 

trabalhar juntos  mas não têm interesse na atividade em grupo; embora aparentemente 

envolvidos em uma tarefa comum, na realidade adotam posições competitivas, 

encarando os colegas como rivais a serem derrotados, o que os leva a tentar bloquear 

ou interferir negativamente na sua aprendizagem, escondendo informações uns dos 

outros, num ambiente de falta de apoio e confiança. Os estudantes teriam melhores 

resultados na aprendizagem trabalhando sozinhos.   

            Os grupos tradicionais de aprendizagem em sala de aula representam as 

atividades em grupo  nas quais os alunos aceitam a situação de trabalho conjunto não 

havendo, entretanto, a percepção de que compõem uma unidade com objetivos 

compartilhados  e não havendo  motivação para auxiliar os companheiros na tarefa. 

Nesse tipo de situação, compartilhar conhecimentos e ajudar-se mutuamente estão 
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reduzidos a um mínimo. Alguns estudantes fazem "corpo mole", ou seja, não assumem 

a responsabilidade de trabalhar em prol do ou dos objetivos do trabalho em grupo, 

enquanto que os estudantes mais diligentes e responsáveis se sentem "explorados", 

tendo sua motivação prejudicada. Nesse tipo de grupo os estudantes menos 

responsáveis e menos dedicados podem até  ser beneficiados mas os estudantes mais 

dedicados e responsáveis teriam uma melhor performance se trabalhassem sozinhos.  

                        Nos grupos cooperativos de aprendizagem  os estudantes  encaram o 

trabalho  como um método eficaz para que atinjam os objetivos propostos, 

reconhecendo o benefício das diversas perspectivas necessárias, dada a natureza da  

tarefa.  SMITH (2005) também lista, em concordância com JOHNSON e JOHNSON 

(1994), as seguintes características dos grupos cooperativos: 

a) o empenho em  atingir um objetivo compartilhado,  e o entendimento de que o 

sucesso depende dos esforços de cada um; 

b)  a responsabilidade assumida pelo indivíduo frente ao grupo; 

c) o trabalho face-a-face; 

d)  o apoio  mútuo; 

e)  a instrução,  treinamento e utilização de habilidades para trabalho em equipe; 

f) a avaliação, pelo próprio grupo, do trabalho realizado, havendo ênfase na melhora 

contínua do desempenho.  

                        O que distinguiria os grupos cooperativos de aprendizagem de alta 

performance seria, fundamentalmente, o grau de envolvimento objetivo e emocional 

dos participantes entre si e com o grupo. Segundo SMITH (2005)  nesse tipo de grupo 

os participantes experimentam uma satisfação em trabalhar semelhante à que ocorreria  

em uma situação de divertimento. Segundo o autor, a maioria dos grupos jamais 
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alcança esse estado.  

            O gráfico 1, modificado de SMITH (2005),  ilustra como o  resultado da 

aprendizagem em grupos depende da eficiência dos mesmos, podendo ser menor ou 

maior que o nível que se atingiria no estudo individual. 

 
 
 
GRÁFICO 1  Variação do aprendizado em função da eficiência do trabalho cooperativo 

Eficiência do trabalho cooperativo

Aprendizagem

zero

Nível de aprendizado que seria atingido no estudo individual 

(em grupo)

Nível de aprendizado em grupos cooperativos

Nível de aprendizado em grupos cooperativos

de alta performance

 
 

 

2.6.1  ELEMENTOS DA FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA CONSTRUTIVISTA  
APLICÁVEIS À  APRENDIZAGEM COOPERATIVA 

 

            Para PIAGET (1973, p.178) a lógica consiste numa organização de operações 

interiorizadas,  de caráter reversível, cujo desenvolvimento  depende da intervenção de 

fatores interindividuais.  Essas operações são "agrupadas" em sistemas móveis. Da 

mesma forma, a cooperação social é um sistema de ações interindividuais  regidas, elas 

também, por leis de equilíbrio (p.182).  Tal equilíbrio somente é alcançado sob  

condições de composição e reversibilidade, caracterizando um "agrupamento" (p.182). 

            A cooperação tem como fundamento a troca intelectual entre os indivíduos 
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envolvidos, troca esta submetida a certos requisitos  que lhe permitirão atingir uma 

condição de equilíbrio (PIAGET, 1973, p.185).  Em primeiro lugar, os indivíduos 

envolvidos devem possuir uma escala comum de valores intelectuais, ou seja, devem 

ser capazes de compreender o sentido das palavras que empregam e de compartilhar as 

definições das noções que constituem estas significações. Em segundo lugar deve 

haver  concordância sobre a existência de verdades comuns cuja validade seja 

suscetível de conservação e aceitação. Em terceiro lugar, deve existir a reciprocidade, 

requisito absoluto para o equilíbrio, permitindo a bidirecionalidade das proposições 

entre os parceiros. Piaget afirmou: 

 
... a cooperação não age apenas sobre a tomada de  consciência do indivíduo e sobre seu senso de 
objetividade, mas culmina na constituição de toda uma estrutura normativa que sem dúvida coroa 
o funcionamento da inteligência individual, completando-a, contudo, no sentido da reciprocidade, 
única norma fundamental que conduz ao pensamento racional. Pode-se, portanto, dizer a nosso 
ver, que a cooperação é efetivamente criadora ou,  o que dá na mesma, que ela constitui a 
condição indispensável para a constituição plena da razão. (PIAGET, 1998, p. 144). 
 
 

            PERRET-CLERMONT (1997, p.279)  verificou que certas situações de 

interação social, que requerem que os sujeitos coordenem entre si as suas ações ou que 

confrontem os seus pontos de vista, podem acarretar modificações das estruturas 

cognitivas individuais, num progresso de natureza operatória. A autora postulou que 

um mecanismo fundamental nessa interação é aquele que dá origem a um conflito 

entre centrações diversas que exige, para a sua resolução, a elaboração de sistemas que 

possam coordenar essas diferentes centrações. Não se trata de um processo  de 

imitação ou submissão pelo indivíduo menos desenvolvido, mas de um processo 

construtivo em que tanto o indivíduo menos desenvolvido quanto o mais evoluído 

apresentam ganhos cognitivos a partir da resolução do conflito gerado na interação 

social. A essa situação de desequilíbrio resultante da contraposição de centrações não-
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coincidentes em situação de interação social, PERRET-CLERMONT (1997, p.52) 

denominou "conflito sociocognitivo".  O  conflito sociocognitivo não é, diretamente,   

o agente gerador de novas construções  mas desencadeia os desequilíbrios que tornam 

necessária a ação dos mecanismos de adaptação que levam ao desenvolvimento.  A 

coordenação das ações entre indivíduos precede a coordenação cognitiva individual, 

estando o processo na dependência de competências previamente elaboradas.    A 

autora afirmou que articular o coletivo e o individual não implica admitir uma simples 

projeção de uma dessas instâncias na outra, nem considerar a gênese cognitiva como 

sendo uma apropriação passiva pelo indivíduo de uma "herança social" (PERRET-

CLERMONT, 1997, p.41). A autora estudou as condições mediante as quais o conflito 

socio-cognitivo  apresentaria o potencial de desencadear um progresso real para os 

indivíduos envolvidos na interação. Um dos requisitos está relacionado ao nível de 

desenvolvimento intelectual dos indivíduos, sendo fundamental para uma interação 

cooperativa a efetividade de processos mentais operatórios. Este requisito está em 

sintonia com o que afirmou Piaget sobre o raciocínio formal e a natureza das 

interações intelectuais: 

 
D'une part, la possibilité de raisonner formellement transforme la nature des discussions, car une 
discussion féconde et constructive suppose que l'on puisse adopter par hypothèse (et sans y 
croire) le point de vue de l'adversaire et en tirer logiquement les conséquences qu'il implique, de 
manière à juger de sa valeur d'après la vérification de telles conséquences27. (PIAGET, 1970, 
p.150). 
 
 

            PERRET-CLERMONT (1997) afirmou que  embora não seja necessário que os 

27 Por um lado, a possibilidade de raciocinar formalmente transforma a natureza das discussões, 
uma vez que uma discussão fecunda e construtiva supõe que se possa adotar por hipótese (e sem 
acreditar nela) o ponto de vista do adversário e em tirar ou deduzir logicamente as conseqüências 
que ela implica, de modo a julgar seu valor, segundo a verificação de suas conseqüências. 
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indivíduos em interação apresentem níveis de desenvolvimento intelectual idênticos, 

se o distanciamento entre os níveis dos parceiros for demasiadamente grande  a 

resolução construtiva do conflito será improvável ou mesmo impossível. Afirmou  a 

autora: 

 
Se o distanciamento entre os níveis dos parceiros é demasiado grande, o sujeito corre o risco de 
não se aperceber do conflito ou de não compreender onde é que este se situa. Se os níveis são 
semelhantes ou o parceiro é 'inferior', o sujeito só poderá se beneficiar da interação se esta for 
conflitual, isto é, se a diversidade das centrações e a natureza da tarefa da situação coletiva 
exigirem de sua parte uma reorganização das coodenações em jogo.(PERRET-CLERMONT, 
1997, p.284)  
 
 

               PERRET-CLERMONT (1997, p.348) observou, ainda, que a aprendizagem em 

situação de interação social depende também: 

a) do papel que cada parceiro ocupa na situação interativa; 

b) da natureza do objeto sobre o qual os parceiros interagem; 

c) do contexto geral em que os indivíduos interagem, incluindo aqui o meio físico e 

fatores ligados à instituição escolar. 

            Na mesma linha de pensamento, BUCHS e colaboradores (2004) afirmaram 

que embora a confrontação de pontos de vista divergentes possa desencadear 

benefícios em um amplo espectro de aspectos cognitivos e sociais, nem todas as 

confrontações são positivas.  Esses autores apresentaram dois níveis de pré-requisitos 

para o sucesso da interação: em primeiro lugar, um determinado nível de competência 

cognitiva já estabelecido e, em segundo lugar, habilidades básicas de comunicação e 

interpretação de informações.  Além disso, acrescentaram  que o conflito sócio-

cognitivo é especialmente eficiente nas situações em que a confrontação não pode ser 

simplesmente ignorada,  e não há  submissão de um parceiro em função do maior 
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desenvolvimento de outro.  Para PIAGET (1977a, p. 348-349) a discussão produz a 

reflexão e a verificação objetiva sendo que a discussão, nesse sentido, somente é 

possível entre iguais, de modo que  a cooperação realiza o que a coação intelectual é 

incapaz de realizar. Afirmou, a respeito da cooperação: "Do ponto de vista intelectual é 

ela que está mais apta a favorecer o intercâmbio real do pensamento e da discussão, 

isto é, todas as condutas suscetíveis de educarem o espírito crítico, a objetividade e a 

reflexão discursiva."(PIAGET, 2003, p.184). 

            Não obstante haver ampla  concordância no que se refere aos  potenciais 

benefícios das interações interpessoais na aprendizagem e da aprendizagem 

cooperativa, admite-se, também, que fatores sociais podem atuar de forma perniciosa 

ao desenvolvimento intelectual e à aprendizagem. De acordo com PERRET-

CLERMONT  (2004, p.8)  os contextos sociais, como a família, escola, grupos de 

colegas ou locais de trabalho,  podem funcionar como recursos valiosos para o 

desenvolvimento intelectual  mas, em certas circunstâncias, podem também funcionar 

como agentes limitadores ou inibidores desse desenvolvimento ou mesmo, em casos 

extremos, podem ser elementos de destruição da identidade e das capacidades de 

pensamento de um indivíduo. 

            PIAGET (1973) explicou que tanto fatores intra-individuais como sociais 

atuam  no desenvolvimento intelectual. No plano intra-individual  uma situação a ser 

superada é o egocentrismo, que impede que o indivíduo compreenda posições que não 

coincidam com as suas próprias, ou seja, que limita suas perspectivas a seus pontos de 

vista individuais. PIAGET (1973, p.78-79) observou  que, assim como o egocentrismo, 

no âmbito intra-psicológico, é um fator negativo  em relação às trocas necessárias à 

interação colaborativa, também no plano sociológico encontra-se um fator equivalente, 
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ao qual denominou "sociocentrismo".  O sociocentrismo resulta de estruturas 

ideológicas rígidas, sejam cosmogônicas ou teológicas, políticas ou metafísicas, que 

impedem o acesso universal às possibilidades do pensamento, restringindo os 

indivíduos a centrações impostas coletivamente, em especial com relação ao 

desenvolvimento do pensamento científico (PIAGET, 1973, p.79).  Sumarizando,  a 

cooperação  é o processo através do qual a interação social, indispensável ao 

desenvolvimento intelectual,  permite o desenvolvimento da lógica  e o 

estabelecimento de parâmetros normativos de conduta individual e coletiva.  A 

cooperação é definida como um conjunto de operações intelectuais que, interagindo 

mutuamente e reciprocamente, adquirem características de verdadeiros  

"agrupamentos" operatórios, regidos por leis de conservação, reversibilidade e 

equilíbrio.   Um "agrupamento" é definido como um sistema de substituições 

possíveis, seja no centro de um pensamento individual (operações da inteligência) seja 

no contexto de uma situação interativa (cooperação), constituindo uma lógica geral, ao 

mesmo tempo coletiva e individual (PIAGET, 1973, p.196).  

            Finalmente, admite-se que entre os muitos benefícios e virtudes da cooperação 

na aprendizagem estaria, também, sua utilidade para promover estratégias de 

aprendizagem (MONEREO, POZO e CASTELLÓ, 2004, p.172).  

            Os métodos envolvendo a cooperação na aprendizagem baseiam-se no 

incentivo à heterogeneidade e à geração de relações de interdependência, que exigem a 

administração de uma situação complexa, que favorece a discussão mas exige a adoção 

de estratégias que regulem o processo.  Nesse contexto se enquadra a Aprendizagem 

Baseada em Problemas. 

  



 

66 

2.7 APRENDIZAGEM AUTO-DIRIGIDA 

            A educação formal, em ambiente escolar, continua muito valorizada na maioria 

das sociedades e muitos educadores,  empregadores, dirigentes políticos e mesmo a 

população em geral ainda têm restrições quanto ao valor daquilo que é aprendido por 

iniciativa  e esforço autônomo dos indivíduos, fora do sistema educacional 

"convencional". Estudos a respeito da Aprendizagem Auto-dirigida têm, entretanto, 

mostrado que programas "não-tradicionais", educação à distância e esforços auto-

dirigidos para a aprendizagem  podem responder a muitos dos desafios associados à 

necessidade de aprender constantemente, dado estar o conhecimento em constante 

ampliação e evolução (HIEMSTRA, 1994).  A rapidez das mudanças, a criação 

contínua de novos conhecimentos e a obsolescência dos já estabelecidos, associadas a   

um amplo potencial de acesso à informação, obrigam  as pessoas a aprender durante a 

maior parte de suas vidas e a adotar critérios na seleção  do que deve ser aprendido e 

das estratégias a serem usadas na aprendizagem (HIEMSTRA. 1994). 

            MONEREO, POZO e CASTELLÓ (2004, p.161) reconhecendo que a oferta de 

informação de livre acesso excede em muito a necessidade individual por informação,  

listaram 3 grandes desafios relacionados à aprendizagem: 

a) saturação informativa; 

b) validade do conhecimento; 

c) utilização de múltiplas linguagens  comunicativas. 

            O que os autores chamaram de "Saturação Informativa" diz respeito ao volume 

de informação disponível para acesso público que, ao que parece, duplicará 

aproximadamente a cada 10 anos. Grande parte dessa informação será de má qualidade 
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ou estará em "mau estado".  MONEREO, POZO e CASTELLÓ (2004, p.161) 

afirmaram: "Uma das irrenunciáveis missões da educação será garantir que os futuros 

cidadãos adquiram habilidades e estratégias cognitivas que lhes permitam realizar uma 

seleção crítica, pensada e contrastada da informação que deverão transformar em 

conhecimento útil para si." Com relação à validade do conhecimento,  afirmaram que 

devido à rápida obsolescência, "(...) não se pode aprender quase nada com a certeza de 

que servirá para a vida toda"(p.161) o que determina a necessidade de sermos "(...) 

aprendizes permanentes, por toda a vida"(p.161). Para enfrentar essa condição é 

necessário desenvolver habilidades de gestão da aprendizagem, aplicáveis de modo 

versátil a situações variadas e variáveis. Finalmente, no tocante à utilização de 

múltiplas linguagens comunicativas, os autores enfatizaram  a necessidade da 

"aquisição de habilidades, de destrezas e de competências que, por sua vez, favoreçam 

um uso estratégico do conhecimento"( p.162). Essa afirmação se refere, também, ao 

domínio dos recursos técnicos necessários para o acesso à informação.  

            Segundo  Guglielmino, Long e Hiemstra, a definição mais conhecida e mais 

citada de aprendizagem auto-dirigida é a de Malcolm Knowles:   

 
In its broadest meaning, 'self-directed learning' describes a process in which individuals take 
initiative, with or without the help of others, in diagnosing their learning needs, formulating 
learning goals, identifying human and material resources for learning, choosing and 
implementing appropriate learning strategies, and evaluating learning outcomes.28 
(KNOWLES29,  citado por GUGLIELMINO, LONG e HIEMSTRA,2004 , p.5). 

 

             

28      No seu sentido mais amplo, "aprendizagem auto-dirigida" descreve um processo no qual 
indivíduos tomam a iniciativa, com ou sem a ajuda de outros, de diagnosticar suas necessidades de 
aprendizagem, formular objetivos de aprendizagem, identificar recursos humanos e materiais para 
aprender, escolher e implementar estratégias de aprendizagem apropriadas  e avaliar os resultados da 
aprendizagem. 
29      KNOWLES, M.S. (1975). Self-directed learning: A guide for learners and teachers. NY: 
Association Press.  
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            A definição dada por Knowles é compatível, em sua essência, com o conceito 

de uso estratégico dos conhecimentos,  conforme POZO, MONERO e CASTELLÓ 

(2004, p.145) que afirmaram: "Quando um aluno ou um aprendiz reconhece um 

problema ou uma dificuldade de aprendizagem e planeja ou seleciona ações ou 

procedimentos específicos para enfrentar tal problema, podemos dizer que está 

fazendo um uso estratégico de seus conhecimentos." Os mesmos autores afirmam, 

também, que o uso de uma estratégia implica a ativação intencional  de conhecimentos 

conceituais, procedimentais e/ou atitudinais com o objetivo de atingir metas conforme 

um plano estabelecido (p.158). 

            MIFLIN, CAMPBELL e PRICE (2000, p.299) citam como requisitos dos 

alunos para a aprendizagem auto-dirigida: 

a) estarem aptos a identificar deficiências em seu conhecimento, habilidades e atitudes; 

b) estarem motivados a gerar um plano de aprendizagem, incluindo a busca e o 

emprego das melhores evidências; 

c) possuírem as habilidades para identificar, acessar e usar os recursos disponíveis; 

d) terem a capacidade de avaliar os seus próprios esforços de aprendizagem. 

            Um conceito fundamental para a aprendizagem auto-dirigida  é o de auto-

regulação que, em essência, se refere à atividade do indivíduo no reconhecimento de 

suas necessidades de conhecimento e no planejamento, implementação e avaliação dos 

seus esforços para aprender (HIEMSTRA, 1994).  Sobre o mesmo tema, BAUMERT 

et al (2004, p.2)  afirmaram que, no nível estratégico,  os aprendizes auto-regulados 

ativamente selecionam, estruturam e criam os ambientes materiais e sociais que 

otimizam a aprendizagem. 

            Aprendizagem auto-dirigida não significa aprendizagem solitária. Segundo 
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BAUMERT et al (2004, p. 18)  a aprendizagem auto-dirigida envolve a habilidade 

para aprender tanto independentemente como em grupos, especialmente levando-se em 

conta a necessidade de aprender por toda a vida. Na mesma linha de pensamento, 

BROCKETT e HIEMSTRA (1991) afirmaram  que a associação entre aprendizagem 

auto-dirigida e estudo isolado é um mito. Segundo esses autores, o que 

fundamentalmente caracteriza a aprendizagem auto-dirigida é a responsabilidade 

individual, não a atividade individual. O estereótipo do estudante solitário, num canto 

de uma biblioteca, lendo um livro em silêncio, não representa a idéia de aprendizagem 

auto-dirigida; entretanto, o conceito de aprendizagem auto-dirigida não exclui, 

necessariamente, o estudo individual (BROCKETT e HIEMSTRA, 1991) .  

            De acordo com SÍLEN (2003)  aprendizagem auto-dirigida é considerada um 

conceito fundamental em relação à aprendizagem centrada no estudante e, 

conseqüentemente, também em relação ao PBL; a autora, entretanto, observou que a 

responsabilidade e a autonomia necessárias à aprendizagem auto-dirigida se 

desenvolvem paulatinamente. De início, quando os estudantes se dão conta de que 

cabe a eles decidir o que estudar e, em grande parte, como estudar, é natural que se 

sintam inseguros. Na medida em que, com o passar do tempo, descobrem que são 

capazes de tomar suas próprias decisões, a insegurança dá lugar a um sentimento de 

orgulho e conforto, de auto-confiança a respeito de suas próprias capacidades. SILÉN e 

UHLIN (2004) afirmaram que muitas vezes a aprendizagem auto-dirigida é encarada 

como sinônimo de estudo individual, significando que o estudante deve ser um 

autodidata não havendo, também,  distinção entre aprendizagem auto-dirigida como 

objetivo e como processo. No entendimento dos autores citados, os responsáveis pelo 

projeto curricular devem ter em mente que a autonomia e a auto-regulação na 
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aprendizagem desenvolvem-se na dependência de um contexto favorável e mediante o 

auxílio dos tutores, especialmente estimulando o desenvolvimento de competências 

metacognitivas. 

 

2.7.1 METACOGNIÇÃO 

            Um dos aspectos mais importantes relacionados à aprendizagem auto-dirigida 

refere-se ao conceito de metacognição. Para FLAVELL,  MILLER E MILLER (1999, 

p.125) metacognição : "(...)é definida, ampla e um tanto livremente, como qualquer 

conhecimento ou atividade cognitiva que toma como seu objeto, ou regula, qualquer 

aspecto de qualquer iniciativa cognitiva.".  

            Para POZO, MONEREO E CASTELLÓ (2004, p.153) a definição precisa de 

metacognição é problemática, variando segundo a concepção de diferentes correntes de 

pensamento.  Célia Ribeiro, da Universidade Católica Portuguesa, afirmou: "Apesar de 

ser reconhecida a importância da metacognição no processo de aprendizagem, parece 

não existir ainda uma definição unívoca." (RIBEIRO, 2003). Para a mesma autora, 

como objeto de investigação e no domínio educacional são encontradas duas formas 

essenciais de entendimento da metacognição: conhecimento sobre o conhecimento 

(tomada de consciência dos processos e das competências necessárias para a realização 

de uma determinada tarefa) e o controle ou  auto-regulação (capacidade para avaliar a 

execução da tarefa e fazer correções, quando e se necessárias, controlando e 

organizando as atividades cognitivas). HACKER (2004) afirmou que, embora nem 

todos os pesquisadores concordem com alguns dos aspectos mais nebulosos do 

conceito de metacognição, parece haver um consenso  geral de que a definição de 

metacognição deveria envolver pelo menos o conhecimento sobre o próprio 
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conhecimento,  processos e estados afetivos, e a habilidade de conscientemente e 

deliberadamente monitorar e regular os próprios processos cognitivos e estados 

afetivos.  

            Para FLAVELL, MILLER e MILLER (1999, p.126) "O conhecimento 

metacognitivo pode ser subdividido, grosso modo, em conhecimentos sobre pessoas, 

tarefas e estratégias."  A variável "pessoas" envolve três categorias: conhecimento 

intra-individual, inter-individual e universal. A primeira diz respeito à consciência 

sobre suas próprias habilidades, interesses, atitudes e conhecimentos, a  segunda 

refere-se ao conhecimento a respeito das diferenças entre si próprio e os outros, e a 

terceira tem uma conotação mais universal, dentro de uma determinada cultura, que 

veicula valores, conhecimentos e idéias dominantes. A variável "tarefas" diz respeito 

aos conhecimentos específicos vinculados ao objeto imediato, tais como informações, 

critérios e objetivos. A variável estratégia refere-se aos conhecimentos sobre o modo 

de atingir os objetivos, ou seja, sobre as ações necessárias e  sua organização para o 

cumprimento da tarefa em questão (FLAVELL, MILLER e MILLER,  1999, p.126).  

            Segundo HACKER (2004) as estratégias metacognitivas envolvem decisões 

que ajudam a: 

a) alocar os recursos do aprendiz para a tarefa em questão; 

b) determinar a ordem dos passos a serem dados para completar a tarefa; 

c) determinar a intensidade do esforço necessário à realização da tarefa; 

d) determinar a velocidade necessária para a realização da tarefa no tempo disponível. 

            LIVINGSTON (1997) especificou que atividades tais como o planejamento de 

como abordar uma determinada tarefa de aprendizagem, monitorar a sua compreensão 

e avaliar o progresso no sentido da realização da tarefa são atividades de natureza 
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metacognitiva. Para esta autora, o auto-questionamento é uma estratégia metacognitiva 

comum de monitoramento da compreensão e a decisão de repetir a leitura de um texto 

ou trecho de um texto para a sua melhor compreensão é uma decisão estratégica 

metacognitiva fundamentada no auto-questionamento.  

            Embora  não tenham sido encontradas menções ao termo  metacognição nos 

textos de Jean Piaget consultados para o presente trabalho, FLAVELL,  MILLER E 

MILLER (1999, p.125) afirmaram que  "... o pensamento operatório-fomal piagetiano 

é de natureza metacognitiva, porque envolve pensar em proposições, hipóteses e 

possibilidades imaginadas  todas objetos cognitivos." (p.126).  Da mesma forma, 

HACKER (2004)  afirmou:"The idea of deliberate, planful, and goal-directed thinking 

applied to one's thoughts to accomplish cognitive tasks is deeply embedded in Piaget's 

conceptualization of formal operations in which higher-ordered  levels of thought 

operate on lower-ordered levels."30 

            A metacognição é um componente importante no conceito de Aprendizagem 

Auto-dirigida sendo, simultaneamente,  parte do processo e objetivo a ser atingido 

através do PBL. Segundo HACKER (2004) há um consenso entre os autores por ele 

consultados no sentido de que a metacognição pode ser ensinada, facilitando a 

aprendizagem.              

 

 

 

30     A idéia de pensamento deliberado, planejado e orientado para objetivos, aplicado aos próprios 
pensamentos de um indivíduo, para realizar tarefas cognitivas está profundamente inserido na 
conceituação de Piaget de operações formais, nas quais níveis superiores de pensamento operam sobre 
níveis inferiores de pensamento. 
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2.7.2 ANDRAGOGIA E A EDUCAÇÃO DE ADULTOS 

            A Aprendizagem Baseada em Problemas como  paradígma curricular, 

conforme já observado no presente trabalho,  foi primeiramente empregada em um 

curso de medicina e, ainda hoje, é aplicada predominantemente em cursos superiores. 

Os alunos que participam desses programas, bem como os alunos que compõem a 

amostra para o presente trabalho  são, de modo geral, jovens adultos. Daí a 

importância de considerações sobre a educação de adultos na fundamentação teórica 

aqui elaborada, particularmente no contexto da aprendizagem auto-dirigida. 

            Segundo KNOWLES, HOLTON e SWANSON (1998) por muitos anos a 

educação dos adultos, como objeto de estudo e pesquisa,  foi negligenciada. Segundo 

esses autores, a falta de pesquisas nesse campo era especialmente surpreendente, tendo 

em vista que todos os grandes mestres da antiguidade  Confucio e Lao Tse, na 

China, os profetas Hebreus e Jesus, nos tempos bíblicos, Aristóteles, Sócrates e Platão 

na Grécia antiga, Cícero e Quintiliano na Roma antiga  foram professores de 

adultos, não de crianças (KNOWLES, HOLTON e SWANSON , 1998, p.35). Devido 

ao fato de ensinarem adultos, eles desenvolveram conceitos de ensino/aprendizagem 

bem diferentes dos que, mais tarde, viriam a dominar a educação formal. De modo 

geral, esses professores da antiguidade encaravam a aprendizagem como um processo 

ativo de busca e não uma recepção passiva de conteúdos (KNOWLES, HOLTON e 

SWANSON , 1998, p.35).  

            No século VII, na Europa, foram organizadas escolas eclesiásticas, para 

preparar jovens meninos para a vida religiosa, as quais ficaram conhecidas como 

escolas monásticas. Nessas escolas, o objetivo principal era a doutrinação dos meninos 

nos rituais, crenças e costumes da Igreja e, para tanto, foram desenvolvidas estratégias 
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para o ensino que passaram a ser conhecidas como "pedagogia". O significado 

etimológico de "pedagogia" deriva das palavras gregas "paid", que significa "criança"  

e "agogus", que significa "líder de". Este modelo de educação foi a base dos sistemas 

de educação ainda vigentes na maior parte do mundo, tanto para adultos como para 

crianças. O modelo "pedagógico" atribui ao professor toda a responsabilidade sobre o 

que deve ser aprendido, como e quando isso vai ser aprendido e a avaliação do 

aprendizado (KNOWLES, HOLTON e SWANSON , 1998, p. 36-37).  

            Knowles foi um estudioso e grande divulgador  da andragogia, ou seja, de um 

conjunto de conceitos aplicáveis à educação de adultos.  O modelo andragógico 

baseia-se numa série de características e requisitos relacionados ao aprendiz adulto, 

dentre os quais destacam-se: 

a) a necessidade de saber: os adultos devem saber o porquê de aprender algo, antes de 

se empenharem na aprendizagem; 

b) o auto-conceito: os adultos têm como conceito estabelecido o fato de serem 

responsáveis por suas próprias decisões, por suas próprias vidas e, nas situações de 

aprendizagem em que essa responsabilidade lhes é negada, eles podem vir a se 

desestimular com o estudo, o que talvez explique as desistências de alunos adultos 

em programas de aprendizagem; 

c) o papel das experiências prévias: os adultos, por razões cronológicas, trazem uma 

quantidade importante de experiências prévias, o que implica em uma maior 

diversidade individual ou heterogeneidade no grupo; desse modo, as situações de 

aprendizagem que estimulem as discussões em grupo, os exercícios simulados e a 

resolução de problemas ,  estimulando a interação entre os alunos e o 

aproveitamento de suas diversas experiências pregressas,  são mais adequadas para 



 

75 

o estudante adulto; 

d) prontidão para aprender: os adultos estão mais prontos a aprender aquilo que 

necessitam saber para lidar com situações reais de suas vidas, em um momento 

determinado; 

e) orientação para a aprendizagem: os adultos aprendem novos conhecimentos e 

habilidades, valores e atitudes, mais efetivamente quando apresentadas em um 

contexto de aplicação a situações da vida real;  

f) motivação: os adultos são mais motivados por fatores internos, tais como a 

satisfação pessoal no trabalho, a auto-estima e  a qualidade de vida do que o são as 

crianças, embora existam muitas condições que podem inibir ou distorcer essa 

motivação; dentre estes fatores negativos estão um baixo auto-conceito como 

estudante, a inacessibilidade a oportunidades ou recursos, limitações de tempo e 

programas educacionais que violam os princípios da educação de 

adultos (KNOWLES, HOLTON e SWANSON , 1998, p.67-68). 

            MERRIAM (2005) afirmou que as premissas da Andragogia e da 

Aprendizagem Auto-dirigida são os pilares da teoria da aprendizagem do adulto; 

entretanto, a autora questiona alguns dos pressupostos andragógicos. De acordo 

com MERRIAM (2005, p.5) alguns adultos são altamente dependentes do professor 

para a estruturação da aprendizagem, enquanto algumas crianças são independentes 

e auto-dirigidas a esse respeito; da mesma forma, adultos podem se altamente 

motivados a aprender, quando precisam fazê-lo para manter seus empregos, por 

exemplo, enquanto que as crianças podem ser motivadas pela curiosidade e pelo 

prazer de aprender.  
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2.7.3  MOTIVAÇÃO  E AUTO-CONFIANÇA 

            Para FRITH (1997) a motivação é a energia que leva os indivíduos a vencerem 

a inércia e a trabalhar mais,  e com mais afinco,  em busca de seus objetivos.  

            A motivação para a aprendizagem pode ser de natureza intrínseca, quando 

oriunda da necessidade ou interesse do estudante pelo objeto próprio do estudo, ou 

extrínseca, quando outros fatores, periféricos ao conteúdo da aprendizagem, atuam 

como elementos de motivação (SOUZA, 1975). 

            TAPIA e MONTERO (2004, p.185)  ao tecer considerações sobre  a motivação 

e a auto-regulação, afirmaram: "Um dos elementos-chave que facilita que a forma de 

pensar dos alunos responda ao padrão de auto-regulação próprio dos sujeitos 

orientados à aprendizagem é que a consecução da meta interesse diretamente ao 

sujeito.  Afirmaram, também, que o aluno que trabalha intrinsecamente motivado é 

capaz de ficar absorto  em seu trabalho, de superar o tédio e a ansiedade, de buscar 

informações espontaneamente e  de pedir ajuda, quando sentir que necessita. Além 

disso, afirmaram existir um vínculo entre a motivação e a auto-regulação do processo 

da aprendizagem. (TAPIA e MONTEIRO, 2004, p.179). 

            De modo semelhante, BAUMERT et al (2004, p. 14) afirmaram que a 

existência de suficiente motivação para aprender é um requisito central para a 

aprendizagem  auto-regulada e que o interesse relacionado ao conteúdo do estudo afeta 

a continuidade, a intensidade, o engajamento  nas situações da aprendizagem e a 

profundidade da compreensão alcançada.  Os mesmos autores afirmam, também, que a 

literatura dá apoio à noção de que a auto-confiança e o auto-conceito das habilidades 

pessoais têm considerável impacto na determinação de objetivos de aprendizado, uso 

de estratégias e desempenho acadêmico.(BAUMERT et al, 2004. p.15). 
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            De acordo com NORMAN e SCHMIDT (1992, p.562) a aprendizagem em 

instituições  educacionais é, em grande parte, determinada por recompensas externas. 

A aquisição de novos conhecimentos não seria um objetivo em si mesma, mas  serviria 

para tirar boas notas, ser aprovado em exames ou  conseguir, futuramente, um bom 

emprego. Pesquisas têm demonstrado, porém, que este tipo de atitude, que vincula a 

aprendizagem a recompensas externas, reduz o interesse intrínseco nos assuntos 

estudados e os torna menos interessantes. (NORMAN e SCHMIDT, 1992, p.562).  

            TAPIA e MONTERO (2004, p.180)  afirmaram  que elementos de motivação 

extrínseca, tais como a necessidade de obter boas notas frente à uma avaliação 

ameaçadora, ou a necessidade de se auto-afirmar frente aos colegas ou professores, 

 "(...) até pode aumentar certos rendimentos, mas seu efeito sobre a aprendizagem é 

qualitativamente negativo". Os mesmos autores afirmaram que, na ausência de 

pressões de natureza extrínseca  e supondo que os alunos decidam enfrentar uma 

tarefa, envolvem-se mais, tendem a resolver problemas mais complicados e focam-se 

na aprendizagem de habilidades fundamentais para sua solução mais que no objetivo 

de encontrar uma solução.  

            O incremento da motivação para a aprendizagem é citado como um dos 

principais benefícios da Aprendizagem Baseada em Problemas, uma vez que toda a 

aprendizagem é percebida  pelos estudantes como relevante e necessária para a sua 

futura vida profissional (BARROWS, 1998). A aprendizagem contextualizada, ou seja,  

relacionada a problemas característicos da atividade profissional almejada pelos 

estudantes, é um dos fundamentos da Aprendizagem Baseada em Problemas. Essa 

característica  supostamente incrementa a motivação para o estudo, uma vez que 

admite-se que se os estudantes não percebem a utilidade do que estão aprendendo, o 
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interesse e o esforço tendem a diminuir (TAPIA e MONTEIRO, 2004, p.179). A 

motivação para aprender, também referida como "the development of an insatiable 

curiosity and a desire to continually learn"31 (BARROWS, 1998, p.630)   é considerada 

inerente  à Aprendizagem Baseada em Problemas.  LEE e KWAN (2003) afirmaram 

que a motivação para aprender, na Aprendizagem Baseada em Problemas justifica-se 

pelo fato de que os estudantes podem ver as aplicações práticas do conhecimento que 

estão adquirindo durante os estudos. Conforme  a explicação de Barrows para o caso 

específico do ensino médico:  

 
It is quite different for students to realize on their own that they need to know information from 
the biomedical sciences to understand a patient problem - and therefore motivate themselves to 
go and learn that information  than it is for a teacher to tell them they must learn that 
information as it will be important some day.32 BARROWS (1983, p.3079) 

 
 
            PIAGET (1998, p.147-148) explicou que a percepção do êxito  na 

aprendizagem é  importante tanto para adultos como para crianças e que  o êxito, ainda 

que em parte fictício, pode "curar" os distúrbios da vontade, do trabalho e, por 

conseguinte, da própria atividade intelectual. Desse modo, entende-se que a auto-

confiança  oriunda da percepção de si mesmo como um aprendiz bem sucedido, 

influencia as futuras aprendizagens. A atividade em um grupo de pares é a situação 

mais favorável para que  mesmo os "maus alunos" adotem " (...)atitudes e realizem 

esforços salutares ali onde o fracasso constante em presença dos professores 

convencem-no de que não serve para nada" (PIAGET, 1998, p.148). Em outras 

31  o desenvolvimento de uma curiosidade insaciável e de uma vontade de aprender continuamente. 
32 É muito diferente para os estudantes perceberem por si próprios  que eles precisam conhecer 
informações das ciências biomédicas para entender o problema de um paciente  e daí se motivarem a 
aprender essas informações  do que é para um professor dizer-lhes que eles precisam aprender aquela 
informação porque ela será importante algum dia. 
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palavras, a motivação pode ser incrementada pela auto-percepção do estudante como 

sendo bem-sucedido na aprendizagem e esta percepção é mais provável quando do 

trabalho num grupo de pares que numa situação "desigual", com o processo centrado 

no professor.  Entende-se, também que existe um importante vínculo entre a motivação 

e o auto-conceito ou auto-confiança.    Mia Victori, da Universidade Autônoma de 

Barcelona,  chamou  atenção para a importância da motivação na aprendizagem auto-

dirigida  ao escrever:  

 
Tout le monde sera d'accord pour dire que les apprenants les plus motivés sont aussi ceux qui 
réussissent le mieux. C'est déjà un facteur important dans tous les types d'apprentissage, mais dès 
lors que l'apprenant est seul responsable de son apprentissage, sans être placè sous le contrôle 
d'un enseignant et sans évaluation imposée, la motivation assume une importance encore  plus 
grande.33 (VICTORI, M., 2005, p.1) 

                   

 

            VICTORI (2005) ressaltou ainda as coincidências entre a aprendizagem auto-

dirigida e a aprendizagem intrínsecamente motivada, afirmando que as diferenças são 

mais terminológicas que conceituais. A autora afirmou que um programa pedagógico 

que tem por objetivo desenvolver a autonomia dos alunos para a aprendizagem deve 

ter, também, como efeito, um incremento em sua motivação para estudar.  

            A motivação é o resultado da composição de fatores de natureza afetiva e 

intelectual. AUSUBEL e ROBINSON (1969, p.345) afirmaram: "... we have to 

acknowledge that the  learner is not merely a cognitive entity; on the contrary, he 

exhibits affective or emotional states in his motivations, attitudes, personality, 

anxieties, intentions and beliefs  all of which influence his learning in both direct 

33     Todos estarão de acordo em dizer que os aprendizes mais motivados  são também aqueles que 
atingem melhores resultados. Este já é um fator importante em qualquer tipo de aprendizagem, mas  uma 
vez que o aprendiz é o responsável pela sua própria aprendizagem, sem estar sob o controle de um 
professor e sem avaliações obrigatórias, a motivação assume uma importância ainda maior. 
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and indirect ways."34  HACKER (2004) destacou a natureza metacognitiva da 

avaliação dos estados afetivos afirmando:"... self-assessment of one's affective states 

often serves as the gateway to further assessments concerning the tasks, its demands, 

the knowledge necessary for its completion, and strategies for its completion."35  

            A falta de auto-confiança ou, conforme  ZITTOUN (2004, p.159),  um frágil 

senso de identidade, pode afetar os processos interativos relacionados à aprendizagem; 

pessoas inseguras podem ter dificuldades em enfrentar situações nas quais suas idéias e 

opiniões sejam questionadas, podendo mostrar-se incapazes de dissociar aspectos 

cognitivos de aspectos afetivos. Com relação à auto-estima e auto-confiança  e sua 

importância na aprendizagem, a autora afirmou:  

 
People need to have self-esteem and a sense of their own competence in order to act and think. 
Otherwise, a young person whose school experience is not welcoming, motivating or reassuring, 
or who is too alienated in his or her social interactions at school, may turn to other sorts of 
activities36. (ZITTOUN, 2004, p.154) 

 

 

            Conforme já observado neste trabalho, a motivação para a aprendizagem é um 

dos objetivos e uma das  alegadas vantagens da Aprendizagem Baseada em Problemas.  

            SANSON-FISHER e LYNAGH (2005) observaram que a vantagem mais 

consistentemente encontrada nas pesquisas sobre a Aprendizagem Baseada em 

Problemas incluídas em sua meta-análise foi o  incremento da motivação dos 

34 (...)nós temos que admitir que o aprendiz não é simplesmente uma entidade cognitiva; pelo contrário, 
ele exibe estados emocionais ou afetivos nas suas motivações, atitudes, personalidade, ansiedades, 
intensões e crenças  todos influenciando, de modo direto ou indireto, a sua aprendizagem. 
35    (...)auto-avaliação dos estados afetivos  freqüentemente serve como via de acesso para avaliações 
referentes às tarefas, suas demandas, os conhecimentos necessários para a sua realização e as estratégias 
para a sua realização. 
36     Para agir e pensar, as pessoas precisam ter auto-estima e um senso de sua própria competência. De 
outra forma, um jovem cuja experiência escolar não é acolhedora, motivadora e não lhe dê apoio, ou o 
qual é demasiado alienado nas suas interações sociais na escola, pode desviar para outros tipos de 
atividades.  
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estudantes para aprender. 

              

3 METODOLOGIA 

            Definidos os objetivos gerais da pesquisa e determinados os parâmetros ou 

construtos a serem pesquisados, dois problemas imediatos mereceram atenção: 

a) a determinação de uma amostra; 

b) a definição de um instrumento de coleta de dados 

  

3.1 DETERMINAÇÃO DA AMOSTRA 

            Grupos absolutamente similares, submetidos a situações em que o único fator 

distintivo fosse a metodologia empregada no ensino-aprendizagem, avaliados 

longitudinalmente, seriam a amostra ideal para o tipo de propósito empírico do 

presente trabalho. Tal situação, entretanto, não se mostrou compatível com as 

possibilidades  que se apresentaram.   

            Alunos de um mesmo curso, como o de medicina,  em instituições diferentes, 

estariam sujeitos a um número indefinido de influências diversas, relativas às suas 

respectivas instituições, além de apresentarem, provavelmente, características 

diferentes dado serem  diferentes os níveis e os tipos de demandas dos  processos de 

seleção de cada instituição. Suas bibliotecas e recursos de pesquisa seriam diferentes, 

seus professores, ambiente, horários, laboratórios, tempo de lazer, e outras tantas 

possíveis condições seriam diferentes para cada grupo.  

            Para esta pesquisa, optou-se por uma avaliação transversal de alunos de dois 

cursos diferentes, porém da mesma área do conhecimento e  da mesma universidade. O 

primeiro dos cursos é o Curso de Medicina, que emprega, como paradigma curricular, 
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a Aprendizagem Baseada em Problemas. O outro curso  é o Curso de Odontologia, 

cuja  metodologia  de ensino-aprendizagem se enquadra no conceito de "ensino 

convencional".   

            A amostra utilizada neste trabalho é composta de quatro grupos de alunos.  

Dois dos grupos são compostos de alunos recém ingressos, nos cursos de medicina e 

odontologia, respectivamente. Os outros dois grupos são  compostos de alunos que 

cursaram os três primeiros semestres dos seus respectivos cursos (medicina ou 

odontologia, ambos com periodicidade semestral) e que se encontravam, portanto, no 

início das atividades do quarto semestre. . 

            Embora se trate de cursos diferentes e não exista a expectativa de que os 

grupos sejam homogêneos, há similaridades importantes entre eles. Em ambos os 

cursos, os conteúdos dos três primeiros semestres englobam a morfologia humana 

(macro e microscópica) e a fisiologia humana. Ambos os cursos apresentam um 

programa de aprendizagem (equivalente a uma disciplina) de caráter 

didático/pedagógico, focalizado no processo de aprendizagem (no primeiro período 

para os alunos de medicina e no segundo período para os de odontologia)  e um 

programa de aprendizagem de filosofia (no segundo período para a odontologia e 

terceiro para a medicina).   O curso de medicina apresenta um programa de 

aprendizagem focalizado no relacionamento paciente-médico, no terceiro período. O 

curso de odontologia apresenta um programa de fundamentos de ciências sociais, no 

segundo período. O número somado de horas de atividade nos três primeiros períodos 

é de 1.188 (mil cento e oitenta e oito) para o curso de medicina e de 1.620 (mil 

seiscentos e vinte horas) para o de odontologia (Guia Acadêmico, 2005). Embora a 

carga horária especificada do curso de medicina seja menor que a do curso de 
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odontologia, deve ser levado em consideração que tal fato é compatível com  as 

diretrizes da Aprendizagem Baseada em Problemas, que prevê considerável tempo 

disponível para o estudo fora da sala de aula.    Os alunos de ambos os cursos têm suas 

atividades, durante os três primeiros períodos, predominantemente no mesmo prédio 

do campus universitário, utilizam a mesma biblioteca e têm acesso aos mesmos 

recursos de pesquisa informatizada (sistemas de bancos de dados para recursos 

bibliográficos). 

 
3.1.1  CARACTERÍSTICAS DA APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS 

DO CURSO DE MEDICINA DOS ALUNOS DA AMOSTRA 
             

            Já nas primeiras semanas do curso, os alunos são aleatoriamente distribuídos 

em grupos de oito a dez indivíduos, que trabalham sob a orientação de um membro do 

corpo docente treinado e indicado como tutor. Os grupos trabalham com séries de 

problemas que constituem unidades, com duração de 9 a 18 semanas. O tutor não é, 

necessariamente, uma autoridade no assunto a ser aprendido durante uma unidade ou 

módulo, sendo considerado um guia no processo e não um referencial de 

conhecimentos na área. Outros membros do corpo docente participam do processo 

como consultores.  

            Uma semana típica nos dois primeiros anos do curso (abrangendo, portanto,  as 

turmas incluídas no presente estudo) tem as seguintes características: 

a) grupos tutoriais reunindo-se por duas horas, três vezes por semana; 

b) três a quatro conferências por semana; 

c) práticas de laboratório durante oito a doze horas por semana; 

d) duas aulas semanais de Saúde das Populações, Bioestatística e Epidemiologia 
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Clínica (distribuídas ao longo dos três primeiros anos do curso). 

 

3.1.2  O CURSO DE ODONTOLOGIA DOS ALUNOS DA AMOSTRA 

            Não foram encontradas indicações de metodologias pedagógicas específicas 

para o curso de odontologia em questão. 

 

3.2  ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO 

            Instrumentos baseados em questionários são amplamente utilizados  na 

avaliação de programas de aprendizagem e no diagnóstico de qualidades relacionadas à 

aprendizagem.  Woods (2004) cita  39 instrumentos, com objetivos de avaliação 

incluindo a solução de problemas, habilidades metacognitivas, aptidões para lidar com 

mudanças, tomada de decisão ética, habilidades de relacionamento inter-pessoal, auto-

avaliação e habilidades para a aprendizagem auto-dirigida.  

            O instrumento desenvolvido por Guglielmino, denominado "Self-directed 

Learning Readiness Scale"37 (SDLRS)  por exemplo, já foi utilizado  em mais de 90 

dissertações de doutorado, empregado por mais de 500 grandes empresas e aplicado a 

mais de 50.000 adultos e 5.000 crianças, tendo sido traduzido para 14 línguas. Esse 

questionário, entretanto, não se encontra disponível para uso livre, sendo a sua 

utilização condicionada a pagamento à empresa Guglielmino & Associates 

(Guglielmino & Associates, 2004).  O SDLRS  é composto de questões com 5 

alternativas de resposta (escala tipo Likert) e baseia-se em oito construtos: 

1) abertura (receptividade) às oportunidades de aprendizagem; 

37   Escala de prontidão para a aprendizagem auto-dirigida 
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2) auto-conceito como aprendiz eficiente; 

3) independência e iniciativa na aprendizagem; 

4) aceitação explícita da responsabilidade pela própria aprendizagem; 

5) amor à aprendizagem; 

6) criatividade; 

7) atitude positiva com relação ao futuro; 

8) competente utilização de habilidades para o estudo e para a resolução de problemas. 

(GUGLIELMINO38, citada por SHOKAR et al, 2002, p. 198)  

            HERL e colaboradores (1999) do "Center for Research on Evaluation, 

Standards, and Student Testing" 39 da Universidade da Califórnia, Los Angeles, 

elaboraram e validaram um instrumento com  alguns objetivos similares aos do que 

aqui propõe-se desenvolver, intitulado: "Self-regulation Trait Questionnaire"40. Trata-

se de um questionário com 32 questões com quatro possibilidades de resposta (quase 

nunca, algumas vezes, freqüentemente e quase sempre) no qual  foram adotados dois 

construtos principais: a metacognição, subdividida em planejamento e auto-

monitoramento,  e a motivação, subdividida em esforço e auto-confiança.  

            Um outro instrumento com pontos em comum com o que se propõe 

desenvolver neste trabalho  é o "Approaches and Study Skills Inventory for Students" 

(ASSIST) cuja parte principal é composta por 48 questões, com 5 alternativas de 

resposta (escala tipo Likert). Basicamente esse instrumento visa determinar o tipo de 

abordagem dos estudantes com relação ao estudo (abordagem em profundidade, 

38   GUGLIELMINO, L.M. Development of the Self-directed Learning Readiness Scale (doctoral 
dissertation, university of Georgia). Dissertation Abstracts International 1997; 38:6467A. 
39    Centro para a pesquisa em avaliação, padrões e treinamento de estudantes.  
40    Questionário de característica de auto-regulação.  
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abordagem estratégica e abordagem superficial). O questionário pode ser encontrado 

na Internet (Scoring Key for the Approaches and Study Skills Inventory for Students, 

2004). 

            Dentre os instrumentos encontrados, nenhum correspondeu exatamente às 

aspirações e às possibilidades do presente trabalho. Optou-se, portanto, pela 

elaboração e validação de um instrumento específico próprio. Uma primeira lista de 

questões ou proposições foi elaborada e submetida à avaliação da orientadora da 

presente pesquisa, que sugeriu acréscimos, modificações e supressões.  

            Um primeiro instrumento, com quarenta e cinco proposições, foi elaborado e 

aplicado a dez alunos do Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal do Paraná.  Foi pedido que esses respondentes 

apusessem comentários, sugestões ou críticas a cada uma das questões propostas. Com 

base nessa primeira aplicação piloto, mudanças foram implementadas e o número de 

questões foi reduzido a 35.  O instrumento assim re-estruturado foi submetido a um 

grupo de 10 alunos do quarto período de um  curso graduação em odontologia. Os 

alunos sugeriram mudanças na redação de algumas das questões, de forma a torná-las 

de entendimento mais fácil e inequívoco, com linguagem mais adequada ao público ao 

qual se destinava. 

            Na redação/estruturação final do instrumento foram mantidas 35 proposições, 

com cinco alternativas de resposta (escala tipo Likert). Foi acrescentado um Termo de 

Ciência e Autorização, a ser assinado por aqueles que concordassem em participar da 

pesquisa,  explicitando os seus objetivos  e  firmando o compromisso da não-

identificação pessoal  pública dos respondentes.  Também foi fornecida uma via de 

acesso aos resultados que viessem a ser obtidos, tendo sido fornecido o endereço 
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eletrônico (e-mail) do autor.  Uma folha para a identificação do respondente foi  

incluída, com espaços para o  nome, sexo, idade,  e ano de ingresso, explicitando, 

também, o caráter voluntário da participação na pesquisa. Exclusivamente para os 

respondentes da amostra, foram pedidas informações sobre o grau de escolaridade dos 

pais. O instrumento completo, conforme utilizado para a obtenção dos dados para esta 

pesquisa, se encontra em anexo (anexo 1). 

            Questões referentes à escolaridade dos pais, bem como o registro de sexo e 

idade tiveram por objetivo verificar se esses fatores afetariam os resultados dos escores 

obtidos na parte principal do instrumento.  Caso a idade fosse um fator importante, 

influenciando significativamente os resultados,  tal fato deveria ser levado em conta e 

poderiam ser utilizados recursos estatísticos de correção, uma vez que as turmas dos 

quartos períodos naturalmente apresentam média de idade superior à das turmas dos 

primeiros períodos.  Se a escolaridade dos pais  ou o sexo dos alunos exercesse 

influência significativa nos escores estudados, seria necessário verificar  a 

homogeneidade  da  distribuição desse fatores nas turmas estudadas pois, caso essa 

distribuição fosse heterogênea, correções estatísticas seriam também indicadas, de 

forma a evitar correlações espúrias na análise dos resultados.  

 

3.3  ESCALAS DO INSTRUMENTO 

            As questões que compõem o instrumento são proposições com cinco 

possibilidades de resposta, numeradas de um  a cinco, representando um leque de 

variação discreta  que vai da negação total à proposição até a sua aceitação plena, 

caracterizando uma escala tipo  Likert. Essa configuração foi adotada por apresentar 
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antecedentes em instrumentos similares, de ampla aceitação, e por ter sido considerada 

a configuração mais adequada para os tratamentos estatísticos de validação do 

instrumento e de avaliação dos resultados que proporcionar.  

            Procurou-se  utilizar um vocabulário compatível com a população à qual o 

instrumento se destina, de forma a tornar fácil e inequívoca  a compreensão das 

proposições, o que está de acordo com o que postularam SAMPIERI , COLLADO e 

LUCIO (1998, p.285). 

            Os seguintes construtos ou parâmetros gerais de avaliação  foram  adotados 

para o instrumento, configurando 5 escalas que podem  ser avaliadas em conjunto ou 

separadamente: 

1) uso estratégico do conhecimento e planejamento estratégico da aprendizagem; 

2) auto-avaliação,  auto-monitoramento e auto regulação da aprendizagem; 

3) motivação intrínseca e autoconfiança; 

4)  percepção positiva da interação inter-pessoal na aprendizagem; 

5)  percepção negativa da interação inter-pessoal na aprendizagem.  

            O agrupamento de mais de um parâmetro nos itens 1, 2 e 3, configurando 

construtos únicos, se justifica pela proximidade das características que os definem  e 

pela intenção de simplificar o processo interpretativo dos resultados obtidos através do 

instrumento. Pelo já exposto na Revisão da Literatura  do presente trabalho, considera-

se que os construtos avaliados através das três primeiras escalas constituam 

componentes que, conjuntamente, permitem uma avaliação global das habilidades para 

a aprendizagem auto-dirigida.  

            Optou-se por adotar duas escalas separadas para a interação inter-pessoal na 

aprendizagem, uma  visando os  aspectos positivos da interação e outra  os aspectos 
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negativos, com o intuito de  facilitar a avaliação estatística e a apresentação gráfica dos 

resultados.  As questões foram distribuídas de forma a não permitir a vizinhança 

imediata de questões referentes à mesma escala.  

            Adota-se aqui a seguinte momenclatura: proposição, para a afirmação a ser 

respondida,  e questão ao conjunto de proposição e alternativas a serem consideradas. 

  

3.3.1 PRIMEIRA ESCALA: Uso Estratégico do Conhecimento e Planejamento 
Estratégico da Aprendizagem  

 
            Esta escala aborda habilidades e estratégias  metacognitivas (quadro 1). 

Segundo HACKER (2004) as estratégias metacognitivas envolvem decisões que 

ajudam a: 

a) alocar os recursos do aprendiz para a tarefa em questão; 

b) determinar a ordem dos passos a serem dados para completar a tarefa; 

c) determinar a intensidade do esforço necessário à realização da tarefa; 

d) determinar a velocidade necessária para a realização da tarefa no tempo disponível. 

            No presente instrumento, as questões englobadas na escala "uso estratégico do 

conhecimento e planejamento estratégico da aprendizagem" foram elaboradas 

procurando avaliar as habilidades de planejamento  intelectual e prático para a 

aprendizagem. 

  
QUADRO 1:   PRIMEIRA ESCALA - uso estratégico do conhecimento e planejamento estratégico da 

aprendizagem 
 
 1) Quando tenho um trabalho acadêmico para fazer, antes de começar faço uma estimativa do tempo que levarei para realizá-lo. 
______________________________________________________________________________________________________ 
5) Quando tenho um trabalho para fazer, antes de começar penso na seqüência de passos que deverei realizar para completá-lo. 
______________________________________________________________________________________________________ 
10) Organizo os meus estudos de modo a que não precise estudar muito nos dias que antecedem  as avaliações. 
______________________________________________________________________________________________________ 
15) Quando tenho um trabalho de pesquisa a realizar, faço algum tipo de fichamento (resumos, notas dos pontos mais 
importantes, citações,  comentários) dos textos  que consulto. 
______________________________________________________________________________________________________ 
21) Durante uma aula expositiva (tipo conferência ou palestra) procuro anotar as idéias principais e as informações mais 
importantes. 
______________________________________________________________________________________________________ 
26) Quando tenho que fazer um trabalho acadêmico que envolve pesquisa, utilizo o sistema informatizado de busca da biblioteca 
da universidade (ou os arquivos por autor, título, obra, no caso de utilizar uma biblioteca não informatizada). 
______________________________________________________________________________________________________
31) Quando tenho várias coisas para estudar e tarefas a realizar,  estabeleço prioridades e trabalho cumprindo objetivos que 
estabeleço para mim mesmo. 
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3.3.1.1  PROPOSIÇÃO NÚMERO 1 

 Quando tenho um trabalho acadêmico para fazer, antes de começar faço uma 
estimativa do tempo que levarei para realizá-lo. 
 
            A questão procura avaliar um aspecto fundamental do planejamento estratégico 

da atividade proposta,  visando possibilitar a aplicação de outros recursos ou 

estratégias, qual seja, a definição do tempo disponível. Tem sido freqüente, na 

experiência docente do autor deste trabalho,  que os estudantes relatem dificuldades de 

administração do tempo disponível para a realização de trabalhos e para o estudo de 

conteúdos de suas diversas disciplinas ou programas de aprendizagem.    

 

3.3.1.2 PROPOSIÇÃO NÚMERO 5 

 Quando tenho um trabalho para fazer, antes de começar penso na seqüência de 
passos que deverei realizar para completá-lo. 
 
            Aqui se procura verificar um aspecto estratégico primário, ou seja, a 

organização hierarquizada de atividades seqüenciais logicamente encadeadas. Falhas 

neste aspecto do planejamento estratégico podem levar à sensação de incapacidade de 

compreensão devida à falta de embasamento  e à deficiência do resultado final, caso 

etapas necessárias sejam omitidas ou realizadas fora de uma seqüência que permita a 

construção progressiva do conhecimento.   

 

3.3.1.3 PROPOSIÇÃO NÚMERO 10 

Organizo os meus estudos de modo a que não precise estudar muito nos dias que 
antecedem as avaliações. 
 
            Um outro  relato freqüente  dos estudantes diz respeito a realizarem um esforço 
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concentrado de estudo em vésperas de avaliações formais, muitas vezes no afã de 

compensar deficiências nos conhecimentos que, a rigor, já deveriam ter sido 

construídos previamente. A eficiência na organização temporal de diferentes atividades 

é essencial, uma vez que, tanto na vida acadêmica como na profissional,  múltiplos 

objetivos devem ser cumpridos simultaneamente. Esta questão se refere tanto à 

organização temporal de uma determinada proposta de aprendizagem como à 

estratégia de realização de diferentes objetivos concomitantes.  

 

3.3.1.4 PROPOSIÇÃO NÚMERO 15 

Quando tenho um trabalho de pesquisa a realizar, faço algum tipo de fichamento 
(resumos, notas dos pontos mais importantes, citações e comentários) dos textos 
que consulto. 
 
            Tendo em consideração afirmações já citadas na Revisão da Literatura,  a 

respeito da "saturação da informação" (MONEREO, POZO e CASTELLÓ, 2004, 

p.161)  ou seja, da grande quantidade de informações disponíveis e de fácil acesso, a 

seleção e organização de informações relevantes é muito importante.  A presente 

questão refere-se à habilidade de selecionar e organizar informações para utilização 

futura, recurso sem o qual o acesso ao material consultado torna-se difícil, 

especialmente se várias fontes de consulta são utilizadas.  

 

3.3.1.5 PROPOSIÇÃO NÚMERO 21 

Durante uma aula expositiva (tipo conferência ou palestra) procuro anotar as 
idéias principais e as informações mais importantes.  
 

            Esta questão verifica, em primeiro lugar, a capacidade de entendimento e 

avaliação crítica da informação recebida, ou seja, a capacidade de julgar o que é mais 
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importante ou relevante. Em segundo lugar, avalia um aspecto de organização prática 

(tomada de notas).  Palestras fazem parte do contexto educacional dos estudantes da 

amostra do presente trabalho, tanto na Aprendizagem Baseada em Problemas  como no 

ensino convencional.  

 

3.3.1.6 PROPOSIÇÃO NÚMERO 26 

Quando tenho que fazer um trabalho acadêmico que envolve pesquisa, utilizo o 
sistema informatizado de busca da biblioteca da universidade (ou os arquivos por 
autor, título, obras, no caso de utilizar uma biblioteca não informatizada). 
 

            Aqui, novamente, avalia-se um aspecto de organização estratégica prática que 

denota a habilidade de acessar informações bibliográficas. Os estudantes da amostra do 

presente trabalho têm, todos, acesso a mecanismos de busca informatizados dos 

acervos bibliográficos da universidade, além de acesso a bancos de dados de fontes 

bibliográficas, nacionais e internacionais. Esta questão é pertinente ao que 

MONTEREO, POZO e CASTELLÓ (2004, p.161) citados anteriormente, descrevem 

como um dos desafios relacionados à aprendizagem: a utilização de múltiplas 

linguagens comunicativas.  

 

3.3.1.7  PROPOSIÇÃO NÚMERO 31 

Quando tenho várias coisas para estudar e tarefas a realizar, estabeleço 
prioridades e trabalho cumprindo objetivos que estabeleço para mim mesmo.  
 
            A questão acessa  habilidades de auto-regulação frente a tarefas múltiplas. 

Existe nela um componente de auto-avaliação, dado que as prioridades podem 

depender de conhecimentos já estruturados e experiência anterior; entretanto, o 

objetivo principal é avaliar a capacidade de organizar tarefas segundo duas 
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considerações simultâneas: tempo e prioridade. A capacidade de estabelecer e cumprir 

objetivos é considerada um fator importante de auto-regulação.  

 

3.3.2  SEGUNDA ESCALA: Auto-avaliação, auto-monitoramento e auto-regulação na 
aprendizagem. 

 
            A aprendizagem auto-dirigida exige  estratégias de controle (monitoramento) e 

auto-avaliação (BAUMERT et al, 2004, p.3). O monitoramento da aprendizagem 

(verificar se o material estudado foi compreendido) e a auto-regulação,   são elementos 

fundamentais da aprendizagem auto-dirigida e representam estratégias cognitivas 

importantes ( BAUMERT et al, 2004, p.12). A respeito desses processos de auto-

avaliação e controle, Hacker afirmou: 

 

Whether people can monitor and regulate their thinking, how and when they monitor and 
regulate, and whether greater chances for success are realized through monitoring and 
regulating, depend on the task, the demands posed by the task, people's knowledge of the task, 
and the kinds of cognitive strategies they can bring to bear on the task. However, equally 
important is how people assess themselves as self-regulatory organisms, as "agents of their own 
thinking"41. (HACKER, 2004, p.4) 
 

            HACKER (2004, p.4) afirmou, também, que a auto-avaliação dos estados 

afetivos freqüentemente  é  um pré-requisito para a avaliação da própria tarefa e  suas 

demandas e que somente quando os estudantes têm ciência do conhecimento que já 

possuem  podem auto-dirigir sua aprendizagem para aquilo que ainda não conhecem . 

            Nesta segunda escala do instrumento verifica-se  as habilidades para a auto-

avaliação  relativa aos  conhecimentos  já existentes ao ser  iniciada uma determinada 

tarefa, para a compreensão da própria tarefa,  para a percepção de estados afetivos 

durante a realização da tarefa,   para o monitoramento da aprendizagem  e para a 

avaliação de seus resultados (quadro 2). 

 

41   Se as pessoas podem monitorar e regular o seu pensamento, como e quando elas monitoram 
e regulam e se  conseguem maiores chances de sucesso através do monitoramento e da 
regulação, depende da tarefa, das demandas postas pela tarefa, dos conhecimentos que as 
pessoas têm sobre a tarefa  e dos tipos de estratégias cognitivas que podem aplicar à tarefa. 
Entretanto, igualmente importante é como as pessoas avaliam a si mesmas como organismos 
auto-regulatórios, como "agentes do seu próprio pensamento".  
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QUADRO 2:  SEGUNDA ESCALA - auto-avaliação, auto-monitoramento e auto-regulação da 

aprendizagem 
 
2) Tenho consciência da maneira de estudar que funciona melhor para mim. 
______________________________________________________________________________________________________ 
6) Quando estudo um assunto  para uma avaliação, imagino as questões que o professor poderia fazer sobre ele. 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
12) Se estou estudando e percebo que  não estou mais entendendo o que leio por estar cansado ou irritado,  interrompo o estudo  
até que eu esteja em melhores condições de entender. 
______________________________________________________________________________________________________ 
16) Quando vou começar a estudar para uma avaliação (prova) antes de começar penso  nas coisas que já sei e nas coisas que 
ainda não sei sobre os assuntos da avaliação.  
______________________________________________________________________________________________________ 
23) Quando estou estudando para uma avaliação (prova) paro de tempos em tempos para refletir sobre o que já aprendi.  
______________________________________________________________________________________________________ 
28) Ao escrever um trabalho longo, paro de tempos em tempos e releio o que já escrevi até o momento.  
______________________________________________________________________________________________________ 
33) Se estou lendo um texto e percebo que não estou entendendo, volto e recomeço a leitura de modo diferente, lendo com mais 
atenção, mais lentamente ou em voz alta. 

 
 
 

3.3.2.1 PROPOSIÇÃO NÚMERO 2 

 Tenho consciência da maneira de estudar que funciona melhor para mim. 

            A  questão avalia a percepção pelo estudante de características que lhe são 

particulares em relação à aprendizagem, normalmente baseadas em suas experiências 

prévias. Como já citado, a percepção de si mesmo como sujeito no processo da 

aprendizagem é um componente metacognitivo importante, fundamental para as 

decisões estratégicas subseqüentes em qualquer iniciativa de aprendizagem.  

 

3.3.2.2 PROPOSIÇÃO NÚMERO 6 

Quando estudo um assunto para uma avaliação, imagino as questões que o 
professor poderia fazer sobre ele.  
 

            O conhecimento metacognitivo refere-se não somente à percepção de si mesmo 

como alguém que aprende, mas à percepção de outras pessoas que participam do 

processo ou do ambiente relacionado à aprendizagem. A percepção empática do 

professor que organiza ou determina os processos de avaliação é  uma expressão 

relevante de habilidade metacognitiva.  Expressa  a capacidade de se colocar, 
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intelectualmente, na posição de outrem, ou seja, de considerar um assunto sob o ponto 

de vista do professor.  

 

3.3.2.3 PROPOSIÇÃO NÚMERO 12 

 Se estou estudando e percebo que não estou mais entendendo o que leio por estar 
cansado ou irritado, interrompo o estudo até que eu esteja em melhores condições 
de entender.  
 
            Esta questão avalia  aspectos da capacidade de auto-avaliação de condições 

físicas e emocionais-afetivas  que podem interferir na aprendizagem. O não-

reconhecimento de condições desse tipo, desfavoráveis à aprendizagem, podem levar o 

estudante à  frustração  e ao insucesso.  

 

3.3.2.4 PROPOSIÇÃO NÚMERO 16 

Quando vou começar a estudar para uma avaliação (prova) antes de começar 
penso nas coisas que já sei e nas coisas que ainda não sei sobre os assuntos da 
avaliação. 
 
            Sob o ponto de vista construtivista, a aprendizagem é um processo progressivo, 

tal como expresso na chamada "metáfora da espiral" já citada neste trabalho.  

Consoante com esta posição, considera-se a capacidade de avaliar os conhecimentos 

prévios como uma importante qualidade metacognitiva. Na Aprendizagem Baseada em 

Problemas, em particular, uma das etapas iniciais do processo é o acesso aos 

conhecimentos que os elementos do grupo já possuam e que possam ser relevantes 

para a tarefa. Embora aparentemente paradoxal, o "pensar sobre o que ainda não se 

sabe" representa o reconhecimento de objetivos de aprendizagem, fundamental para a 

Aprendizagem Auto-dirigida.  
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3.3.2.5 PROPOSIÇÃO NÚMERO 23 

Quando estou estudando para uma avaliação (prova) paro de tempos em tempos 
para refletir sobre o que já aprendi.  
 

            Aqui, também, a questão avalia aspectos  simultaneamente estratégicos e de 

auto-avaliação. Não é incomum ouvir afirmações do tipo: "li todo o texto e não entendi 

nada". É essencial que o estudante tenha a consciência de estar ou não "entendendo" 

aquilo que estuda.  A capacidade e o exercício da estratégia de refletir, de modo 

integrado  ao próprio processo de aprendizagem, sobre o conhecimento já construído, é 

uma importante característica metacognitiva. LANGREHR e PALMER (2002) 

afirmaram que quando ocorre uma quebra da compreensão, a metacognição permite 

identificá-la e tentar corrigir o problema.  Além disso, a reflexão permite a organização 

do conhecimento, incrementando as correlações entre conhecimentos já estabelecidos, 

facilitando a integração e a construção progressiva de novos conhecimentos.  

 

3.3.2.6 PROPOSIÇÃO NÚMERO 28 

Ao escrever um trabalho longo, paro de tempos em tempos e releio o que já 
escrevi até o momento. 
 
            Esta questão reforça o que foi abordado na questão 23, acima, porém numa 

situação prática distinta. Implica, também, em uma abordagem da auto-avaliação e 

organização estratégica da tarefa.  

 

3.3.2.7 PROPOSIÇÃO NÚMERO 33 

Se estou lendo um texto e percebo que não estou entendendo, volto e recomeço a 
leitura de modo diferente, lendo com mais atenção, mais lentamente ou em voz 
alta.  
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            A percepção da compreensão da leitura é aqui avaliada e, ao mesmo tempo, um 

aspecto estratégico é também abordado. Trata-se de ter consciência ou não de que 

existem fatores intrínsecos que podem determinar a qualidade da leitura e de que, em 

determinados momentos, sob certas circunstâncias, pode-se variar o modo de ler, 

visando melhorar a compreensão, exercitando uma capacidade auto-regulatória. A 

respeito desse  tipo de comportamento estratégico, Langrehr e Palmer  escreveram: 

 
 

When students are cognitively aware that confronted information is unintelligible and then 
purposely begin to redirect their thinking and attempt another self-chosen learning strategy or 
combination of strategies, they have become active participants in their learning, rather than 
ineffective, passive receptacles of information.42 (LANGREHR e PALMER, 2002, p.2) 
 
 

3.3.3 TERCEIRA ESCALA: Motivação Intrínseca e Auto-Confiança. 

             Em concordância com as considerações já apresentadas na Revisão da 

Literatura  do presente trabalho,  a motivação intrínseca e a auto-confiança são 

englobadas na mesma escala, sendo consideradas complementares e reciprocamente 

determinantes.   

 

QUADRO 3:  TERCEIRA ESCALA -  motivação intrínseca e auto-confiança 
 
3) Busco livros, periódicos ou material na internet sobre os assuntos das aulas, mesmo que isso não seja necessário  para ser 
aprovado. 
______________________________________________________________________________________________________ 
8) Gosto de estudar 
______________________________________________________________________________________________________ 
13) Acredito que o estudo é fundamental para o meu sucesso profissional. 
______________________________________________________________________________________________________ 
19) Estudo pensando em aprender coisas importantes para a minha formação profissional,   mais do que pensando em ir bem nas 
provas. 
______________________________________________________________________________________________________ 
25) Acredito que eu não teria dificuldades em passar em um exame para o exercício profissional,  ao final do meu curso. 
______________________________________________________________________________________________________ 
30) Faço as minhas provas confiante de que estou bem preparado. 
______________________________________________________________________________________________________ 
35) Gosto de participar de congressos, cursos de extensão e simpósios relativos ao meu curso. 

 

  
 

42 Quando os estudantes estão cognitivamente conscientes de que a informação com a qual se confrontam 
é ininteligível e então, propositalmente, começam a redirecionar o seu pensamento e tentam outra 
estratégia ou combinação de estratégias  de aprendizagem, por escolha própria, eles se tornaram 
participantes ativos de sua aprendizagem, ao invés de receptores passivos e ineficientes de informação.  
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3.3.3.1. PROPOSIÇÃO NÚMERO 3 

Busco livros, periódicos ou material na internet sobre os assuntos das aulas, 
mesmo que isso não seja necessário para ser aprovado. 
 
            Essa questão avalia  o interesse intrínseco do aluno em relação aos assuntos das 

aulas, ou seja, a sua disposição e interesse em aprender, independentemente das 

demandas de avaliação.  

 

3.3.3.2  PROPOSIÇÃO NÚMERO 8 

Gosto de estudar. 

            Embora se trate de uma proposição absolutamente genérica,  tem por objetivo  

avaliar a atitude geral do estudante frente ao estudo. Esta questão já constava das 

versões iniciais do instrumento e, na avaliação dos respondentes, manifesta de forma 

verbal e, no caso dos 11 alunos da segunda aplicação-piloto, também por escrito, não 

houve dúvidas quanto à sua intenção. Considera-se aqui que avalie diretamente a 

motivação geral do estudante para a aprendizagem, com uma conotação mais afetiva 

que objetiva.  

 

3.3.3.3 PROPOSIÇÃO NÚMERO 13 

Acredito que o estudo é fundamental para o meu sucesso profissional. 

            Esta questão verifica a atitude objetiva do estudante em relação ao estudo como 

requisito de sucesso profissional tendo, portanto, uma conotação prática, menos afetiva 

e mais racional.  
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3.3.3.4 PROPOSIÇÃO NÚMERO 19 

Estudo pensando em aprender coisas importantes para a minha formação 
profissional, mais do que pensando em ir bem nas provas.  
 
            Têm-se aqui uma proposição para avaliação direta da motivação do aluno, 

contrapondo um objetivo de longo prazo, normalmente vinculado à  motivação 

intrínseca, e um objetivo de curto prazo, característico da motivação extrínseca. 

 

3.3.3.5 PROPOSIÇÃO NÚMERO 25 

Acredito que não teria dificuldades em passar em um exame para o exercício 
profissional, ao final do meu curso. 
 
            Esta proposição acessa o grau de auto-confiança do aluno em relação à sua 

formação acadêmica global. De um  certo modo, permite também uma auto-avaliação 

de sua trajetória estudantil. 

 

3.3.3.6 PROPOSIÇÃO NÚMERO 30 

Faço minhas provas confiante de que estou bem preparado. 

            Novamente aqui procura-se averiguar a auto-confiança do estudante, agora de 

modo mais particularizado e objetivo. 

 

3.3.3.7 PROPOSIÇÃO NÚMERO 35 

Gosto de participar de congressos, cursos de extensão e simpósios relativos ao 
meu curso.  
 
            Aqui também busca-se uma avaliação da motivação intrínseca do aluno, não 

diretamente com relação aos conteúdos do curso em particular mas de modo mais 

amplo, em relação à profissão ou atividade-fim à qual se destina sua formação 
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acadêmica.   

 

3.3.4 QUARTA ESCALA:  Percepção positiva da interação inter-pessoal na 
aprendizagem. 

            Todas as sete proposições que compõem esta escala, têm conotação positiva, 
ou seja, realçam aspectos positivos ou disposições positivas a respeito do  
relacionamento inter-pessoal na aprendizagem  (quadro 4).  
 
 
 
QUADRO 4:  QUARTA ESCALA - percepção positiva da interação inter-pessoal na 
aprendizagem 
4) Nos trabalhos em grupo, mesmo que cada um tenha uma idéia diferente, chega-se a um acordo e, no final, cada um  faz a sua 
parte.  
______________________________________________________________________________________________________ 
9) Nos trabalhos em grupo nos quais  cada um vai pesquisar uma parte ou um assunto específico, procuro ler ou me inteirar a 
respeito do que os meus colegas pesquisaram. 
______________________________________________________________________________________________________ 
14) Se num trabalho em grupo as opiniões  sobre como conduzir o trabalho divergem, escuto com atenção as idéias de cada um 
dos meus colegas e apoio  a melhor opção. 
______________________________________________________________________________________________________ 
17) Antes de uma avaliação, converso com meus colegas sobre os assuntos que estudei e pergunto o que eles estudaram e acham 
que pode cair na prova. 
______________________________________________________________________________________________________ 
24) Se um assunto acadêmico ou profissional me interessa, procuro um professor ou um profissional com quem eu possa falar 
sobre esse assunto. 
______________________________________________________________________________________________________ 
29) Lembro mais dos assuntos que estudei fazendo trabalhos em grupo do que dos que estudei sozinho. 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
34) Gosto de fazer trabalhos acadêmicos em grupo. 

 

 
 
3.3.4.1 PROPOSIÇÃO NÚMERO 4 

Nos trabalhos em grupo, mesmo que cada um tenha uma idéia diferente, chega-se 
a um acordo e, no final, cada um faz a sua parte.  
 
            Esta questão aborda um aspecto da interdependência positiva entre os membros 

de um grupo na execução de uma tarefa colaborativa. Visa averiguar a percepção do 

estudante com relação à  eficiência do grupo em superar divergências,  e dos 

indivíduos em exercer sua responsabilidade frente aos objetivos do grupo. 
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3.3.4.2 PROPOSIÇÃO NÚMERO 9 

Nos trabalhos em grupo nos quais cada um vai pesquisar uma parte ou um 
assunto específico, procuro ler ou me inteirar a respeito do que os meus colegas 
pesquisaram. 
 
            Nesta questão o fator avaliado é a percepção do aluno do objetivo final do 

trabalho em grupo, ou seja, o aprendizado, indo além do cumprimento de uma parte 

restrita da tarefa. Através dessa questão pode-se ter um indício da percepção do aluno 

da interdependência positiva que deve existir no trabalho cooperativo. 

 

3.3.4.3 PROPOSIÇÃO NÚMERO 14 

Se num trabalho em grupo as opiniões sobre como conduzir o trabalho divergem, 
escuto com atenção as idéias de cada um dos meus colegas e apóio  a melhor 
opção.  
 
            Têm-se aqui uma possibilidade de avaliação da habilidade de relacionamento 

inter-pessoal frente a uma situação de conflito (divergência) e uma consideração a 

respeito da capacidade de avaliação, através do "apoiar a melhor opção"; o critério de 

seleção da "melhor opção"  pode se, entretanto, resultante da conjugação de fatores 

subjetivos, que podem estar atrelados a considerações sociais, tais como a amizade ou 

o interesse, e a avaliação objetiva das idéias apresentadas.  

 

3.3.4.4 PROPOSIÇÃO NÚMERO 17 

Antes de uma avaliação, converso com meus colegas sobre os assuntos que estudei 
e pergunto o que eles estudaram a acham que pode cair na prova. 
 
            O objetivo dessa questão é verificar habilidades de relacionamento inter-

pessoal na aprendizagem. Tem uma conotação de avaliação conjunta daquilo que os 

estudantes julgam mais relevante em termos da prova que deverão realizar. 
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3.3.4.5 PROPOSIÇÃO NÚMERO 24 

Se um assunto acadêmico ou profissional me interessa, procuro um professor ou 
um profissional com quem eu possa falar sobre esse assunto. 
 
            Verifica-se aqui o aspecto do relacionamento inter-pessoal na aprendizagem 

que vai além da interação entre pares, ou seja, entre os próprios estudantes. Em 

especial na Aprendizagem Baseada em Problemas, valoriza-se a interação com 

profissionais e com professores com respeito aos assuntos em estudo. 

 

3.3.4.6 PROPOSIÇÃO NÚMERO 29 

Lembro mais dos assuntos que estudei fazendo trabalhos em grupo do que dos 
que estudei sozinho.  
 
            Esta questão fornece um indício da percepção da eficiência global da interação 

inter-pessoal na aprendizagem, através  de um resultado importante do processo: a 

formação de memórias de longa duração. Admite-se que a formação de memórias de 

longa duração dependa da coordenação de informações previamente  memorizadas, 

num sistema organizado em que interagem aspectos lógicos e emocionais 

(IZQUIERDO, 2002). 

 

3.3.4.7 PROPOSIÇÃO NÚMERO 34 

Gosto de fazer trabalhos acadêmicos em grupo.  

            Através desta proposição, o aspecto afetivo/emocional associado ao trabalho 

em grupo é avaliado diretamente. Se trata de uma proposição positiva, que terá sua 

contrapartida na escala seguinte em proposições de conotação diametralmente oposta. 
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3.3.5 QUINTA ESCALA: Percepção negativa  da interação inter-pessoal na 
aprendizagem. 

 

            As sete proposições desta escala têm conotação negativa com relação ao 

relacionamento inter-pessoal na aprendizagem (quadro 5). 

 

QUADRO 5:  QUINTA ESCALA - percepção negativa da interação inter-pessoal na aprendizagem 
 
7) Num trabalho em grupo, quando cada um tem uma opinião diferente, o trabalho fica prejudicado e acaba não saindo muito 
bom. 
______________________________________________________________________________________________________ 
11) Prefiro fazer os meus trabalhos acadêmicos sozinho. 
______________________________________________________________________________________________________ 
18) Se num trabalho em grupo uma  minha opinião não é aceita pelos meus colegas,   fico nervoso. 
______________________________________________________________________________________________________ 
20) Nos trabalhos escritos, feitos em grupo, é só recortar trechos  de textos e de sites da internet , juntar tudo num texto único, 
editar, imprimir, e está pronto o trabalho.  
______________________________________________________________________________________________________ 
22) Nos trabalhos em grupo, se perde muito tempo conversando ou discutindo coisas sem a menor importância. 
______________________________________________________________________________________________________ 
27) Indicar trabalhos em grupos é um jeito do professor fugir da sua responsabilidade e não dar a sua aula.  
______________________________________________________________________________________________________ 
32) Fazer trabalhos em grupo é  "um saco". 
 

3.3.5.1 PROPOSIÇÃO NÚMERO 7 

Num trabalho em grupo, quando cada um tem uma opinião diferente, o trabalho 
fica prejudicado e acaba não saindo muito bom.  
 
            Esta proposição tem por objetivo  avaliar a percepção da eficiência do trabalho 

em grupo na administração dos conflitos entre diferentes posições. Numa situação 

ideal, tais conflitos seriam um aspecto positivo da interação, caracterizando conflitos 

sócio-cognitivos (PERRET-CLERMONT, 1997).  A situação oposta, cuja conotação 

negativa é enfatizada nesta proposição, caracteriza a disfuncionalidade do grupo na 

coordenação de pontos de vista conflitantes.  

 

 

3.3.5.2 PROPOSIÇÃO NÚMERO 11 

Prefiro fazer os meus trabalhos acadêmicos sozinho. 

            Esta proposição avalia  a percepção do trabalho em grupo num sentido amplo 
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("preferir" tem conotação comparativa, entre duas ou mais situações cujos aspectos 

positivos e negativos seriam contrapostos tendo, portanto,  uma conotação mais 

racional que emocional, embora não se possa descartar um componente emocional 

nessa escolha).  

 

3.3.5.3 PROPOSIÇÃO NÚMERO 18 

Se num trabalho em grupo uma minha opinião não é aceita pelos meus colegas, 
fico nervoso.  
 
            Pode-se atribuir a esta proposição a idéia de avaliar o grau de egocentrismo 

intelectual, no sentido piagetiano, ou seja, da possibilidade ou habilidade do indivíduo  

em  considerar opiniões e pontos de vista diferentes e/ou divergentes dos seus 

próprios, associada a um fator emocional negativo (ficar "nervoso"). 

 

3.3.5.4 PROPOSIÇÃO NÚMERO 20 

Nos trabalhos escritos, feitos em grupo, é só recortar trechos de textos e de sites 
da internet, juntar tudo num texto único, editar, imprimir, e está pronto o 
trabalho.  
 
            Esta proposição retrata a antítese do objetivo do trabalho cooperativo. Na 

situação desta proposição ocorre a negação completa da aprendizagem a que se propõe 

o trabalho cooperativo. 

 

3.3.5.5 PROPOSIÇÃO NÚMERO 22 

 Nos trabalhos em grupo se perde muito tempo conversando ou discutindo coisas 
sem a menor importância.  
 
            Têm-se aqui uma avaliação da percepção da eficiência da interação inter-

pessoal no aproveitamento do tempo disponível para a realização de um trabalho.  A 
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expressão "sem a menor importância" denota um aspecto de avaliação negativa da 

interação inter-pessoal.  

 

3.3.5.6 PROPOSIÇÃO NÚMERO 27 

Indicar trabalhos em grupo é um jeito do professor fugir da sua responsabilidade 
e não dar a sua aula.  
 
            Pretende-se aqui avaliar a compreensão do aluno a respeito dos objetivos do  

trabalho em grupo. Avalia-se, também, um aspecto da percepção do aluno com relação 

ao papel do professor.  

 

3.3.5.7 PROPOSIÇÃO NÚMERO 32 

Fazer trabalhos em grupo é "um saco". 

            Utilizando-se de uma expressão típica e corrente, sugerida pelos próprios 

alunos do autor deste trabalho durante os primeiros testes do instrumento, esta 

proposição tem um aspecto negativo, de forte conotação afetiva, com relação ao 

trabalho em grupo.  

 

3.4  VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO 

            De acordo com VELARDE-JURADO e AVILA-FIGUEROA (2002)  a 

validade de um instrumento de pesquisa expressa a sua utilidade na obtenção de 

informações confiáveis. Foram estabelecidas três fases de validação do instrumento 

deste trabalho: 

a) verificação da adequação aos objetivos propostos ou consistência teórica; 

b) verificação da consistência externa ou reprodutibilidade; 
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c) verificação da consistência interna ou confiabilidade. 

 
3.4.1 VERIFICAÇÃO DA ADEQUAÇÃO AOS OBJETIVOS PROPOSTOS OU 

CONSISTÊNCIA TEÓRICA 
 
            Para a verificação da consistência teórica ou  adequação do instrumento aos 

objetivos propostos,   este foi submetido   à avaliação por três Doutores em Educação, 

todos professores do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Federal do Paraná. O instrumento foi acompanhado das justificativas teóricas usadas 

em sua elaboração.  

            Um dos Doutores considerou adequadas as justificativas teóricas e a estrutura 

do instrumento, tendo comentado que a sua adequação somente poderia ser 

determinada com mais precisão após a aplicação a um número significativo de 

respondentes e análise dos resultados assim obtidos.  Os outros dois Doutores 

sugeriram alterações na redação de algumas das proposições do instrumento e um 

deles sugeriu alteração na estruturação das alternativas mas, em termos gerais, 

consideraram as proposições pertinentes e coerentes com os objetivos propostos.  

 

3.4.2  VERIFICAÇÃO DA CONSISTÊNCIA INTERNA OU CONFIABILIDADE  

            A consistência interna ou confiabilidade de uma série de ítens (ou variáveis) 

que medem um construto único pode ser mensurada estatisticamente através da 

determinação do fator Alfa de Cronbach. Os coeficientes Alfa de Cronbach verificam a 

consistência das correlações inter-ítens, dentro de uma mesma escala, ou seja, 

verificam se a variação em cada um dos fatores guarda coerência estatística com as 

variações dos demais fatores da mesma escala  (UCLA Academic Technology 

Services,  2004).  
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            O fator Alpha de Cronbach pode variar, numa escala contínua, entre zero e um. 

Quanto mais próximo de um, maior a confiabilidade da escala em questão.  

            NUNNALY (1978)43 citado por SANTOS (1999) indicou que um Alfa de 

Cronbach de 0,7 caracteriza um coeficiente de confiabilidade aceitável, embora valores 

mais baixos sejam encontrados na literatura. WORKMAN e JOHNSON (1994) 

definiram o valor mínimo aceitável para o coeficiente Alfa de Cronbach como 0,65  

enquanto FIX e HAY (2003) consideraram 0,70 como valor de corte (mínimo 

aceitável). GRANLUND (2002) considerou valores bons para o Alfa de Cronbach 

aqueles acima de 0,80 admitindo, entretanto, como aceitáveis, valores acima de 0,50.  

            Para a validação do instrumento desenvolvido e aplicado no presente trabalho,  

adotou-se   0,70 (setenta centésimos)  como valor de corte (valor mínimo para a 

aceitação da confiabilidade de uma escala).  

             Para esta etapa da validação foram utilizados instrumentos respondidos por 

trezentos e quatorze estudantes universitários de  uma mesma universidade, dos cursos 

de Biologia, Enfermagem, Fisioterapia, Odontologia e Medicina. Foram calculados os 

fatores Alfa de Cronbach para cada uma das cinco escalas do instrumento, bem como 

para as escalas 1, 2 e 3 tomadas conjuntamente (como construto único, ou escala 123); 

foi  utilizado para esta avaliação o software Statistica for Windows 5.0 (StatSoft, 

1995). 

 

 

43 NUNNALY, J. (1978). Psychometric theory. New York: McGraw-hill. 
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Tabela 1: Fatores Alfa de Cronbach 

Escala Fator Alfa de Cronbach
escala 1 0,53 
escala 2 0,44 
escala 3 0,57 
escala 4 0,44 
escala 5 0,67 

escala 1+2+3 0,71  
             

            Os resultados mostraram que nenhuma das escalas, tomadas isoladamente, 

satisfez o requisito mínimo de confiabilidade estabelecido (Alfa igual ou maior que 

0,70).  As escalas 1, 2 e 3, tomadas conjuntamente, configurando escala única (escala 

123) entretanto, apresentou valor aceitável do fator Alfa de Cronbach.  A escala 123  

fornece um índice ou escore global  das habilidades para a aprendizagem auto-dirigida, 

conforme definidas no presente trabalho, podendo variar entre o mínimo de 21 e o 

máximo de 105.  Dessa forma, para a análise estatística dos resultados, as escalas 

isoladas não serão levadas em consideração. 

 

3.4.3 VERIFICAÇÃO DA CONSISTÊNCIA EXTERNA OU         
REPRODUTIBILIDADE 

 
            A reprodutibilidade ou consistência externa, segundo VELARDE-JURADO e 

AVILA-FIGUEROA (2002) refere-se à possibilidade da obtenção de resultados 

semelhantes, com as mesmas tendências estatisticamente determinadas, caso o 

instrumento seja aplicado aos mesmos sujeitos em diferentes ocasiões, próximas o 

bastante para não justificarem alterações nos construtos em avaliação. Para esse tipo de 

validação, é necessário aplicar o instrumento em questão  a um mesmo grupo de 
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indivíduos, repetindo a aplicação após um determinado intervalo de tempo. Os 

resultados pareados da aplicação do instrumento são então analisados estatisticamente, 

através de coeficientes de correlação ou concordância, tais como os de Pearson ou 

Spearman (VELARDE-JURADO e AVILA-FIGUEROA, 2002). No presente trabalho 

utilizou-se o coeficiente de correlação de Spearman e determinou-se o valor de p. O 

coeficiente de Spearman pode variar num espectro contínuo entre zero (ausência 

completa de correlação)  e um (repetição perfeita dos resultados nas duas aplicações do 

instrumento); o valor de p exprime a probabilidade de rejeição da hipótese nula caso 

esta hipótese seja verdadeira (probabilidade de erro tipo I).  Para esta etapa da 

validação do instrumento do presente trabalho, este foi inicialmente aplicado a 12 

estudantes do Curso de Mestrado em Educação do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal do Paraná e, com um intervalo de quinze dias,  re-

aplicado ao mesmo grupo. Os estudantes não foram avisados previamente de que 

seriam submetidos ao instrumento, seja na aplicação inicial, seja na re-aplicação. Um 

dos respondentes que foram submetidos ao instrumento em sua primeira aplicação não 

estava presente na data da segunda aplicação, e foi desconsiderado. Um outro 

respondente, marcou inadequadamente uma das questões na segunda aplicação 

(marcou duas alternativas para a mesma proposição) e foi, por isso, também 

desconsiderado.  Foram aproveitados para esta etapa da validação os instrumentos  

preenchidos por dez dos alunos do grupo citado. 

            Tendo em vista os resultados da verificação da consistência interna ou 

confiabilidade, considerou-se,  para a determinação da reprodutibilidade,  somente a 

escala 123.  O coeficiente de correlação de Spearman obtido foi de 0,8389 e o valor de 

p, associado à hipótese de inexistência de correlação, foi 0.0024.  Estes resultados 
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indicam um valor aceitável de reprodutibilidade  do instrumento 

  

4  APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO AOS SUJEITOS DA AMOSTRA 

            A aplicação do instrumento de pesquisa foi realizada na segunda semana de 

aulas para os alunos de primeiro período (recém ingressos) tanto de medicina quanto 

de odontologia. A aplicação do instrumento para os alunos que haviam completado 

três semestres letivos estando, portanto, no início do quarto período,   foi realizada na 

terceira semana de aulas do quarto período letivo,  para os alunos de medicina, e na 

quarta semana de aulas do quarto período, para os alunos de odontologia.  

            Programou-se a aplicação do instrumento para cada um dos grupos de alunos 

ao final de uma atividade curricular regular em grande grupo, com a anuência  dos 

professores/tutores responsáveis e mediante autorização assinada pelos dos diretores 

dos respectivos cursos. Nenhum dos alunos tinha conhecimento prévio de que o 

instrumento iria ser aplicado ou qualquer conhecimento prévio sobre a pesquisa em si. 

Os instrumentos foram preenchidos e devolvidos pelos alunos em sala de aula.  

            Em todas as quatro aplicações do instrumento aos grupos da amostra, o autor 

deste trabalho inicialmente se apresentou como aluno do Programa de Pós-Graduação 

em Educação da Universidade Federal do Paraná, expôs os objetivos da pesquisa, 

explicou que se trataria de uma participação voluntária dos alunos  e que as respostas 

às questões seriam tratadas com sigilo, sem a identificação dos respondentes. A seguir, 

foi explicada a estrutura geral do instrumento e o significado das alternativas de 

resposta. 

            No caso das aplicações aos alunos de medicina do primeiro período, medicina 

do quarto período e odontologia do primeiro período, o autor deste trabalho 
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permaneceu em sala durante toda a aplicação e pessoalmente recebeu os instrumentos 

preenchidos. Para essas três turmas, o  tempo mínimo de preenchimento do 

instrumento foi de sete minutos, por uma aluno do primeiro período de medicina, e o 

máximo foi de vinte e quatro minutos, também para um aluno do primeiro período de 

medicina. Não foram registrados os tempos mínimo e máximo de preenchimento do 

instrumento para os alunos do quarto período de odontologia.  Na aplicação para o 

quarto período de odontologia,  o autor deste trabalho,  embora tenha inicialmente 

procedido como nas demais turmas, não permaneceu em sala durante o preenchimento 

dos instrumentos, tendo estes sido entregues ao professor que havia ministrado a aula 

que antecedeu a aplicação do instrumento e que permaneceu em sala com os alunos 

durante toda a aplicação.  

            Com o grupo de estudantes do quarto período de odontologia ocorreu uma 

situação inesperada; logo após o horário previsto para o início da aplicação do 

instrumento, parte dos alunos (turma B) tinha uma atividade acadêmica programada 

em outro local do campus e não pôde permanecer para o preenchimento do 

instrumento. Houve a manifestação de alguns desses alunos no sentido de se 

submeterem ao instrumento em outra ocasião mas, para evitar uma situação 

experimental heterogênea, optou-se por considerar, para os alunos de odontologia do 

quarto período, apenas os estudantes da turma A, no total de trinta.  A conseqüência de 

ser a turma do quarto período de odontologia menor que as outras turmas foi um maior 

desvio-padrão dos fatores analizados estatisticamente para esse grupo, não 

prejudicando as conclusões baseadas na análise estatística, no nível de confiança 

adotado. Assim considerados os grupos de alunos, mais de noventa por cento deles 

completaram o instrumento (Quadro 1). Aqueles que optaram por não preencher o 
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instrumento, com exceção dos alunos do quarto período de odontologia (turma B) não 

justificaram sua opção. Não foi feito o registro de quantos alunos se encontravam 

ausentes e quantos optaram por não responder.  

            A Tabela 2 mostra o número de alunos em cada grupo da amostra, o número de 

respondentes e o percentual de respondentes (percentagem de alunos que completaram 

o instrumento em relação ao número total de alunos no grupo).  

 

Tabela 2: Número de alunos em cada grupo, número de respondentes e percentagem de 
respondentes. 

total de alunos no 
grupo

número de alunos 
na amostra 
(respondentes)

percentagem de 
respondentes

primeiro período de medicina 55 (turma B) 50 90,9%
quarto período de medicina 62 (turma A) 58 93,5%
primeiro período de odontologia 63 (turmas A e B) 63 100,0%
quarto período de odontologia 30 (turma A) 29 96,6%  

 

            Dado que a percentagem de alunos que preencheram o instrumento em cada 

turma foi superior a 90,9% (considerada, no caso do quarto período de odontologia, 

somente a turma A, conforme justificativa já apresentada), chegando à totalidade dos 

alunos da turma, no caso do primeiro período de odontologia, considerou-se a amostra 

plenamente satisfatória para os objetivos do presente trabalho.  

 

5  RESULTADOS E ANÁLISE ESTATÍSTICA 

5.1 INFLUÊNCIA DO SEXO NOS ESCORES DA ESCALA 123  

            Na amostra total, englobando os alunos do primeiro e quarto períodos,  de 

medicina e odontologia,  constatou-se um escore médio relativo às habilidades para a 

aprendizagem auto-dirigida (escala  123)  maior para as mulheres. O escore médio 

feminino foi 4% superior ao escore médio masculino, resultado este que mostrou 
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significância estatística ao nível de confiança de 5%, resultando p=0,0457 (teste não 

paramétrico de Mann-Whitney).  

             As composições dos grupos da amostra  por sexo são apresentadas na tabela 3. 

Verifica-se que a distribuição por sexos nas turmas é bastante homogênea, o que 

justifica desconsiderar a influência do sexo na comparação entre as turmas.  

 

Tabela 3  Números e proporções relativas ao sexo dos participantes da amostra 

total de 
alunos na 
amostra

sexo 
masculino

percentagem de 
elementos do sexo  

masculino
sexo 

feminino

percentagem de 
elementos do 
sexo feminino

PRIMEIRO PERÍODO DE MEDICINA 50 16 32,0% 34 68,0%
QUARTO PERÍODO DE MEDICINA 58 21 37,0% 37 63,0%
PRIMEIRO PERÍODO DE ODONTOLOGIA 63 22 35,0% 41 65,0%
QUARTO PERÍODO DE ODONTOLOGIA 29 9 31,1% 20 68,9%  
 

 

Tabela 4  Estatística descritiva relativa  ao sexo dos elementos da amostra e escores na 
escala 123. 

sexo

número de 
elementos na 

amostra

média dos 
escores da 

escala 1+2+3 mediana mínimo máximomáximo
masculino 68 80,57 81 61 97 
feminino 132 83,29 83 65 101  
 

 

5.2  INFLUÊNCIA DA IDADE NOS ESCORES DA ESCALA 123 

            Pareados os fatores idade e escore na escala 123,  foi calculada a correlação 

através do Coeficiente de Correlação de Spearman e determinado o valor  de p para a 

hipótese nula de inexistência de correlação entre idade e escore na escala 123. Os 

resultados mostraram que pode-se aceitar, ao nível de confiança de 5%,   que não há 

influência da idade  nos escores da escala 123.   
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Tabela 5 Estatística descritiva relativa à idade dos elementos da amostra 

curso/período

média da idade 
dos elementos da 

amostra
idade 
mínima

idade 
máxima

desvio 
padrão

medicina, primeiro período 18,62 17 21 1,29 
medicina, quarto período 21,34 19 27 1,92 
odontologia, primeiro 
período 18,20 17 29 2,10 
odontologia, quarto período 20,58 19 33 2,78  

 

 

Tabela 6  Idade dos participantes x escore na escala 123. 

número de elementos 
da amostra

coeficiente de correlação de Spearman para os dados 
pareados de idade e escore na escala 1+2+3 valor de p

200 -0,0723 0,3089  
 

 

5.3  INFLUÊNCIA DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE DOS PAIS NOS ESCORES 
DA ESCALA 123 

 
            Para o estudo da influência da escolaridade dos pais no escore da escala 123 

utilizou-se como parâmetro a escolaridade mais elevada de qualquer dos pais (pai ou 

mãe). Não foram consideradas as diferentes composições de escolaridade entre pai e 

mãe.  Utilizou-se o teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis, calculando-se o valor de 

p  (hipótese nula de resultados iguais dos escores da escala 123 independentemente do 

nível máximo de escolaridade dos pais).  O valor obtido foi p=0,7630, indicando que 

os escores na escala 123 são independentes da escolaridade máxima dos pais, no nível 

de significância de 5%. A tabela 7 mostra a estatística descritiva relativa à escolaridade 

máxima dos pais e o escore na escala 123. 
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Tabela 7   Escolaridade dos pais  x   escore na escala 123 

     escore na escala 1+2+3

Escolaridade dos pais 
(valor máximo)

número de 
elementos na 
amostra Média Mínimo Máximo

Desvio 
Padrão

Somente ensino 
fundamental ou não 
escolarizado 7 79,00 65,00 91,00 10,88 
Somente até ensino médio 
ou segundo grau 69 83,30 68,00 99,00 7,40 
Curso superior completo 101 82,21 61,00 101,00 7,75 
Mestrado ou doutorado 23 81,26 61,00 97,00 9,62  

 

 

5.4  ESCORES NA ESCALA 123  EM RELAÇÃO A CURSO E PERÍODO 

            Na tabela 8, a seguir, são apresentadas as médias e desvios-padrão para os 

escores da escala 123 , considerados o curso (medicina ou odontologia) e o período 

(primeiro ou quarto período). 

 

 

Tabela 8  Estatísticas relativas ao escore na escala 123 em relação a curso e período 

curso / período

número de 
elementos da 

amostra
média dos escores 
na escala 1+2+3 desvio padrãodesvio padrão

medicina primeiro período 50 84,9 7,17 
medicina quarto período 58 81,55 7,66 

odontologia primeiro período 63 82,9 7,95 
odontologia quarto período 29 78,45 8,53  

 

 

            Os gráficos 4 e 5 ilustram os resultados obtidos. Verificou-se que os escores 

dos alunos de medicina foram superiores aos dos alunos de odontologia  dos mesmos 
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períodos;  também foi constatado que os escores dos alunos dos quartos períodos de 

cada curso (medicina e odontologia) foram inferiores aos escores dos alunos dos 

primeiros períodos dos cursos respectivos.  

 

GRÁFICO 2  ESCORES NA ESCALA 123 EM RELAÇÃO A CURSO/PERÍODO 
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GRÁFICO 3  ESCORES NA ESCALA 123 EM RELAÇÃO A PERÍODO/CURSO 
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            Na análise estatística foram comparados os escores por curso e por período. 

Testou-se a hipótese nula de resultados médios iguais dos escores da escala 123 para 

os dois cursos (medicina e odontologia) versus a hipótese alternativa de resultados 

médios diferentes. O resultado do teste indicou a rejeição da hipótese nula no nível de 

significância de 5%  (p=0,0253). Pode-se concluir, então, que o curso de medicina 

apresenta escores médios da escala 123 significativamente maiores do que os do curso 

de odontologia, tanto quando comparados os primeiros períodos como os quartos 
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períodos.  

            Testou-se, também, a hipótese nula de resultados médios dos escores da 

escala 123 iguais para os períodos em cada curso (primeiro e quarto períodos) versus a 

hipótese alternativa de resultados médios diferentes. O resultado do teste indicou a 

rejeição da hipótese nula no nível de significância de 5% (p=0,0008). Pode-se, assim, 

concluir que os alunos do quarto período apresentam escore médio significativamente 

menor  que o dos alunos do primeiro período dentro de cada um dos dois cursos. Em 

outras palavras, tanto no curso de medicina quanto no de odontologia, houve uma 

queda ou decréscimo na média dos escores na escala 123, de forma que os alunos dos 

quartos períodos mostram escores mais baixos que os dos alunos dos primeiros 

períodos respectivos.  

            No curso de odontologia o escore médio na escala 123 dos alunos do quarto 

período (ingressos em 2003) foi 5,37% menor do que o escore médio dos alunos do 

primeiro período (ingressos em 2005). No curso de medicina o escore médio na escala 

123  dos alunos do quarto período (ingressos em 2003) foi 3,94% menor  do que o 

escore médio dos alunos do primeiro período (ingressos em 2005).  A diferença entre 

as quedas percentuais dos escores na escala 123 nos dois cursos não é, entretanto, 

significativa, no nível de significância de 5% (p = 0,6116).   

 

5.5  RESUMO  DOS RESULTADOS E ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

            A análise estatística indicou que os fatores  idade dos sujeitos da amostra  e 

escolaridade máxima dos pais   não exercem influência significativa nos escores da 

escala 123. Com relação ao sexo, embora tenha sido detectada uma diferença 

significativa a favor do sexo feminino, dada a distribuição regular dos sexos nos 
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grupos da amostra,  este fator também pôde ser desconsiderado na análise dos 

resultados.  

            Com relação a curso e período, diferenças significativas foram constatadas para 

a escala 123, ou seja, para as habilidades auto-declaradas para a aprendizagem auto-

dirigida: 

a) os alunos de medicina apresentaram escores superiores aos dos alunos de 

odontologia, tanto na comparação entre alunos dos primeiros períodos como entre 

alunos dos quartos períodos; 

b) os escores médios dos alunos dos quartos períodos foram significativamente 

inferiores aos dos alunos dos primeiros períodos respectivos, sendo a queda para o 

curso de medicina de 3,94% e para o curso de odontologia de 5,37%. 

            Embora a queda no escore médio tenha sido percentualmente maior para os 

alunos do curso de odontologia,  essa diferença não mostrou significância estatística, 

podendo-se considerar que não houve diferença entre os dois cursos estudados com 

relação à variação das habilidades para a aprendizagem auto-dirigida de acordo com a 

metodologia empregada no presente trabalho.   

            Pode-se concluir que, para as populações representadas pela amostra do 

presente trabalho e de acordo com a metodologia nele empregada,  a Aprendizagem 

Baseada em Problemas não influenciou, seja positivamente ou negativamente,  o 

desenvolvimento de habilidades para a aprendizagem auto-dirigida, em comparação 

com o "ensino convencional" 
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6  DISCUSSÃO 

 

6.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

            Avaliar os efeitos de uma determinada metodologia de ensino ou paradigma 

curricular não é tarefa simples. Inúmeros são os fatores envolvidos e estes 

correlacionam-se e interagem reciprocamente, resultando em um sistema complexo. É 

pouco provável que, em qualquer comparação  entre diferentes grupos de estudantes 

para a avaliação dos efeitos de uma situação pedagógica,  seja possível isolar  os 

fatores pessoais, inter-pessoais, ambientais e institucionais que inevitavelmente afetam  

indivíduos e grupos. PERRET-CLERMONT (1997, p.58) comparou os efeitos de tais 

fatores sobre aquilo que se quer detectar através da pesquisa a "sinais sonoros que 

procurássemos detectar numa sala com um forte ruído de fundo". Afirmou a autora:  

"Esse ruído de fundo pode sobrepor-se aos sinais. E tal lembra igualmente que existem 

outras fontes emissoras."(p.58).  

            Com relação às dificuldades em se avaliar os resultados de uma abordagem 

pedagógica, PERRET-CLERMONT (1997, p.19) escreveu ainda: "É certo que a 

avaliação de uma abordagem pedagógica  abordagem esta que é, portanto, 

forçosamente muito genérica  coloca um certo número de problemas metodológicos 

que tornam difícil toda e qualquer demonstração." Referindo-se a pesquisas em 

psicologia experimental, que admitem um paralelo com a pesquisa do presente 

trabalho, Perret-Clermont  afirmou: 
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Por um lado, os processos mentais são complexos e a asserção do seu nível de elaboração 
necessita de uma análise minuciosa, a qual só pode ser estandardizada ao nível das grandes linhas 
do seu processo. Por outro lado, é-nos necessária a criação de situações perfeitamente 
caracterizadas, cuja dinâmica, enquanto fator indutor, provoque uma mudança no indivíduo; ora, 
estas situações experimentais nunca são as únicas vividas pelo sujeito: outras, exteriores ao 
tempo de experimentação, tanto podem contribuir para essa mudança como, ao contrário, para a 
sua limitação, donde o necessário recurso a comparações estatísticas quantitativas, a fim de se 
poderem validar hipóteses que imputam a essas situações experimentais uma função na 
determinação das mudanças observadas. PERRET-CLERMONT, 1997, p.58-59)  
 

 

            No caso do presente trabalho, a "situação experimental" é a própria vivência da 

Aprendizagem Baseada em Problemas, ao longo de três semestres letivos 

consecutivos. Em consonância com a observação  de Perret-Clermont, procurou-se 

desenvolver um instrumento de pesquisa cujos resultados permitissem tratamento 

estatístico.  

            Em termos de objetivos  e estrutura, o instrumento desenvolvido neste trabalho 

apresenta algumas semelhanças com o Self -Directed Learning Readiness Scale 

(SDLRS),  já citado, instrumento amplamente utilizado em pesquisas relativas à 

aprendizagem auto-dirigida. Ambos são instrumentos baseados em questões, com 

cinco alternativas de resposta (escala tipo Likert). O SDLRS avalia um construto 

denominado por sua autora como "prontidão para a aprendizagem auto-dirigida", 

enquanto que o instrumento do presente trabalho avalia "habilidades para a 

aprendizagem auto-dirigida.  O instrumento do presente trabalho tem, na escala 

utilizada para as análises (escala 123) uma quantidade menor de questões (21 questões 

de um total de 35 questões do instrumento completo, em comparação com as 58 

questões do SDLRS) e foi assim construído para que o seu preenchimento fosse 
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rápido, de forma a permitir sua aplicação imediatamente após uma atividade didática 

em que os alunos de cada grupo estivessem  reunidos, garantindo a similaridade de 

condições de aplicação  e favorecendo a colaboração dos alunos. Uma quantidade 

menor de questões implica, pela matemática envolvida em seu cálculo, em uma 

tendência a menor consistência interna;  ainda assim, o coefienciente Alfa de Cronbach 

da escala 123 do instrumento deste trabalho foi superior a 0,7  caracterizando uma boa 

confiabilidade. Devido, também, à  boa avaliação da consistência teórica e a boa 

reprodutibilidade,  o instrumento foi considerado válido e adequado aos objetivos a 

que se propõe (escala123). Ressalve-se, entretanto, que as escalas isoladas do 

instrumento, por terem resultado em fatores alfa de Cronbach inferiores ao mínimo 

estabelecido para sua aceitação (0,7) não foram consideradas para as análises.  

            Inicialmente foi verificado se os fatores sexo e  idade dos elementos da amostra 

e escolaridade máxima dos pais exerciam influência nos escores na escala 123.  

            O sexo mostrou influir nos escores da escala 123, enquanto que a idade não 

apresentou influência significativa. Estes resultados são compatíveis  com os  obtidos 

por REIO e DAVIS (2005) . Numa amostra englobando estudantes de escolas 

secundárias, estudantes universitários de odontologia e estudantes adultos de centros 

educacionais, num total de 530 indivíduos, esses autores verificaram, utilizando o 

SDLRS, que somente a partir dos 30 anos de idade, aproximadamente, ocorreu um 

aumento significativo  e progressivo (até aproximadamente os 50 anos) na prontidão 

para a aprendizagem auto-dirigida. Os autores citados verificaram, também, que 

embora no cômputo geral da amostra não tenham ocorrido diferenças relativas ao sexo, 

na faixa etária dos 14 aos 20 anos os elementos do sexo feminino obtiveram escores 

significativamente mais altos que os do sexo masculino.  Considerando-se que, na  
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amostra utilizada no presente trabalho,  somente um elemento apresentou idade 

superior a  30 anos (um elemento do quarto período de odontologia, com 33 anos, do 

sexo feminino) e que as médias etárias variaram de 18,20 (primeiro período de 

odontologia) a 21,34 (quarto período de medicina) o fato de não ter sido detectada 

influência da idade e de ter sido detectada uma pequena, porém significativa, vantagem 

para o sexo feminino nos escores da escala 123, ou seja, para as habilidades para  a 

aprendizagem auto-dirigida, está de acordo com os achados  de REIO e DAVIS 

(2005). A influência do sexo na comparação entre cursos (medicina e odontologia) e 

períodos (primeiros e quartos períodos) pôde, entretanto, ser desconsiderada, uma vez 

que a diferença percentual das médias dos escores femininos e masculinos foi 

relativamente baixa (4%) e, principalmente, devido à distribuição de elementos do 

sexo feminino e masculino ter sido aproximadamente a mesma nos quatro grupos da 

amostra.  

            Os alunos do curso de medicina obtiveram escores médios significativamente 

superiores aos dos alunos de odontologia, tanto no primeiro quanto no quarto período.  

No presente trabalho,  entretanto, valores absolutos  em cada período não são 

importantes para o objetivo proposto. O aspecto relevante é a variação percentual dos 

escores médios na escala 123  entre o primeiro e o quarto períodos de cada curso. 

Tanto no curso de medicina quanto no de odontologia a média dos escores na escala 

123 dos alunos do quarto período foi inferior à média  dos escores na escala 123 dos 

alunos do primeiro período, ou seja, tanto para os alunos de medicina quanto para os 

de odontologia ocorreu um declínio na percepção auto-declarada das habilidades para a 
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aprendizagem auto-dirigida, conforme a metodologia de avaliação empregada neste 

trabalho, entre o primeiro e o quarto períodos (intervalo aproximado de um ano e 

meio).  As diferenças entre os percentuais de queda das médias dos escores não foi 

significativa no nível de confiança adotado (5%),  o que permite afirmar que, em 

relação à variação dos escores na escala 123  não houve diferenças entre os alunos de 

medicina e odontologia.  

            Uma vez que o curso de medicina adota a Aprendizagem Baseada em 

Problemas e o curso de odontologia emprega uma metodologia "convencional",  pode-

se afirmar que, para a população representada pela amostra utilizada no presente 

trabalho e considerados os fatores nele  analisados,  a Aprendizagem Baseada em 

Problemas não teve influência sobre as habilidades para a aprendizagem auto-dirigida.  

            A constatação de que a Aprendizagem Baseada em Problemas não determinou 

aumento nas habilidades para a aprendizagem auto-dirigida contradiz um dos 

pressupostos fundamentais dessa metodologia. O incremento das habilidades para a 

aprendizagem  auto-dirigida é considerado um dos objetivos fundamentais da 

Aprendizagem Baseada em Problemas (BARROWS, 1983; BARROWS, 1986; 

BARROWS, 1998; Problem-Based Learning Initiative, 2005) e é citado como um de 

seus efeitos (GOODNOUGH e CASHION, 2003).  Baseados em uma revisão da 

literatura relativa às bases psicológicas da Aprendizagem Baseada em Problemas, 

NORMAN e SCHMIDT (1992, p.557),  já citados no presente trabalho (p.30),  

afirmaram que o método "parece" melhorar as habilidades para a aprendizagem auto-

dirigida. Os trabalhos mencionados, entretanto, baseiam-se nas opiniões ou convicções 

de seus autores, não trazendo evidências quantitativas  baseadas em estudos 

comparativos.  
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            Os resultados obtidos no presente trabalho, embora em desacordo com os 

objetivos  da Aprendizagem Baseada em Problemas, encontram respaldo em resultados 

de trabalhos pregressos, que utilizaram metodologia semelhante, com o emprego do 

SDLRS  na quantificação da prontidão para a aprendizagem auto-dirigida, construto 

que se assemelha ao pesquisado no presente trabalho, aqui designado por habilidades 

para a aprendizagem auto-dirigida. 

              Revisando a literatura relacionada à educação médica, a primeira pesquisa 

encontrada  que utilizou o SDLRS  para a avaliação da prontidão para a aprendizagem 

auto-dirigida de estudantes de medicina submetidos a duas situações diversas de 

aprendizagem  foi a tese de doutorado de Anthony J. Frisby, da Universidade de Ohio 

(FRISBY, 1991). Nesse estudo foram comparados dois grupos de alunos, de dois 

programas diferentes pelos quais os alunos podiam optar, para os dois primeiros anos 

do curso de medicina.  No programa denominado "Independent Study Program"44ou 

ISP, os alunos recebiam orientação e suporte, com materiais impressos, modelos 

tridimensionais e materiais informatizados, não necessitando comparecer a aulas 

expositivas.  O objetivo desse programa era respeitar as necessidades específicas dos 

alunos e desenvolver o hábito da aprendizagem independente. O programa 

denominado "Lecture-Discussion Program"45  ou LDP representava o chamado "ensino 

convencional", com aulas expositivas, discussões em classe e indicações de livros-

texto. Supostamente, os alunos do ISP deveriam desenvolver habilidades para a 

aprendizagem auto-dirigida  superiores às dos alunos do LDP. Num estudo transversal 

abrangendo alunos do primeiro e segundo anos  dos dois programas  e terceiro ano 

44    Programa de estudo independente 
45    Programa de palestras-discussão 
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(quando os alunos passam a compor um grupo único)   do curso de medicina, FRISBY 

(1991)  verificou que, eliminada a influência da idade dos alunos, não houve 

diferenças significativas nos escores do SDLRS entre os grupos estudados. Os 

resultados contrariaram as expectativas  e FRISBY (1991) não pôde determinar  

explicações para os seus achados, tendo sugerido estudos mais aprofundados sobre o 

assunto.   

            Em outro estudo, SHOKAR e colaboradores (2002) aplicaram o SDLRS  a 182 

estudantes de medicina da Universidade do Texas em Galveston, que utilizava a 

Aprendizagem Baseada em Problemas como paradigma curricular. Para comparações 

com os resultados obtidos, utilizaram  valores médios do SDLRS  já determinados e 

publicados  para uma população geral de estudantes adultos e valores médios para 

diversos outros grupos, incluindo estudantes de medicina de outras instituições, que 

não utilizavam a Aprendizagem Baseada em Problemas. Os autores verificaram  que a 

média dos escores no SDLRS de sua amostra foi significativamente superior à média 

para a população geral de estudantes adultos, porém inferior às médias obtidas para 

amostras de estudantes de outras escolas médicas, que não utilizavam o PBL,  e de 

profissionais já formados.        

            Tendo como objetivo verificar os efeitos de um currículo baseado na 

Aprendizagem Baseada em Problemas no desenvolvimento da prontidão para a 

aprendizagem auto-dirigida,  HARVEY, ROTHMAN e FRECKER (2003) avaliaram 

250 estudantes do curso de  medicina da Universidade de Toronto (de 280 para os 

quais foram enviados os instrumentos)  através do SDLRS,  do "Oddi's 24-item 
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Continuous Learning Inventory"46 e de um questionário de auto-avaliação. A amostra 

contou com estudantes de cada um dos quatro anos do curso, com distribuição 

aproximadamente igual. O curso de medicina da Universidade de Toronto implantou 

um currículo embasado na Aprendizagem Baseada em Problemas no ano de 1992, 

reformulado sob a mesma filosofia no ano de 1994 (Faculty of Medicine - University 

of Toronto, 2006).  O resultado da análise estatística levou à conclusão de que não 

havia qualquer evidência de que as habilidades  para a aprendizagem auto-dirigida dos 

alunos da amostra tivessem sofrido  influência,   positiva ou negativa,  relacionada ao 

currículo, ou seja, não houve, nos quatro anos do estudo transversal, alterações  

significativas nos indicadores utilizados para a quantificação das habilidades ou 

prontidão para a aprendizagem auto-dirigida (HARVEY, ROTHMAN e FRECKER , 

2003).     

            No estudo longitudinal de WALKER e LOFTON (2003) cuja amostra 

constituiu-se de 73 estudantes do curso de farmácia da Universidade do Mississipi, 

matriculados e cursando o quinto ano do curso, totalmente estruturado  na 

Aprendizagem Baseada em Problemas, os estudantes responderam ao SDLRS em três 

diferentes ocasiões, ao longo de dezesseis semanas de um  semestre letivo (início do 

semestre, meio e final). Os autores constataram um declínio progressivo nos escores 

médios do SDLRS, que atribuíram à Aprendizagem Baseada em Problemas.  O estudo, 

entretanto,  não contou com grupo-controle  e a conclusão de que o PBL levaria a uma 

diminuição da percepção pelos  alunos de suas próprias habilidades ou prontidão para 

a aprendizagem auto-dirigida é desprovida de fundamentação, dada a  inexistência de 

46    Inventário de aprendizagem contínua de 24 itens de Oddi. 
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tratamento estatístico dos resultados.  

            Os quatro estudos citados (FRISBY, 1991; SHOKAR et al., 2002; HARVEY, 

ROTHMAN e FRECKER , 2003; WALKER e LOFTON, 2003)  utilizaram o SDLRS, 

instrumento que apresenta similaridades conceituais e estruturais com o instrumento 

utilizado no presente trabalho.  No caso do estudo de FRISBY (1991),  não se tratava 

do efeito da Aprendizagem Baseada em Problemas mas de um programa de 

aprendizagem  auto-dirigida em comparação com um programa de "ensino 

convencional"; as amostras foram, entretanto, heterogêneas, uma vez que a opção pelo 

tipo de programa era voluntária e influenciada por condições particulares dos alunos.  

Nos estudos de SHOKAR e colaboradores (2002), HARVEY, ROTHMAN E 

FRECKER (2003) e WALKER e LOFTON (2003) não foram utilizados grupos-

controle em condições de similaridade experimental, o que prejudica a validade das  

conclusões. De qualquer modo, os resultados dos três estudos citados, relacionados ao 

PBL (SHOKAR et al., 2002; HARVEY, ROTHMAN e FRECKER , 2003; WALKER 

e LOFTON, 2003),  são compatíveis com os resultados obtidos no presente trabalho 

por terem verificado que a Aprendizagem Baseada em Problemas não determinou, para 

os grupos estudados, incrementos nas habilidades para a aprendizagem auto-dirigida 

tendo o estudo de WALKER e LOFTON (2003) detectado uma queda nessas 

habilidades ou prontidão para a aprendizagem auto-dirigida (segundo a  nomenclatura 

associada ao SDLRS), do mesmo modo como ocorreu no presente trabalho tanto para 

os alunos de medicina (PBL) quanto para os de odontologia ("ensino convencional").  
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6.2 CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DO DESENVOLVIMENTO DE 
HABILIDADES PARA A APRENDIZAGEM AUTO-DIRIGIDA      
 

            Com base no referencial piagetiano, pode-se entender que as habilidades para a 

aprendizagem auto-dirigida  resultem da ação integrada de esquemas procedurais e 

esquemas presentativos, em graus variados. Não havendo conceitos bem estabelecidos,   

relativos aos processos cognitivos, haveria o predomínio dos esquemas procedurais. 

Na medida em que o indivíduo toma consciência dos processos envolvidos na 

aprendizagem, os esquemas presentativos passam a ter maior importância; tais 

esquemas atuam mediante conceitos. Os esquemas operatórios  realizariam a síntese 

entre os esquemas procedurais e os presentativos, caracterizando uma estrutura de 

conjunto integrada.  Através da tomada de consciência, aquilo que inicialmente 

representava um conjunto de simples regulações ligadas aos esquemas procedurais,  

adquire características  operatórias.   Nesse patamar, os esquemas envolvidos passam a 

ter maior autonomia, desvinculando-se das circunstâncias da ação específica, 

favorecendo a integração e assimilação recíprocas entre esquemas diversos e 

permitindo a flexibilidade e reversibilidade das operações formais. 

            O desenvolvimento das habilidades para a aprendizagem auto-dirigida, com 

incremento real e persistente, transferível a  diferentes situações de aprendizagem  é o 

objetivo da Aprendizagem Baseada em Problemas que se procurou avaliar neste 

trabalho. Das considerações expostas, infere-se que este objetivo depende de um 

processo de tomada de consciência dos processos cognitivos, em especial das 

estratégias de ação e regulação envolvidas na aprendizagem. Os resultados deste 

trabalho sugerem que não ocorreu, para a média dos alunos representados na amostra,  

essa  tomada de consciência. A queda nos escores,  verificada  tanto para os  alunos da 
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Aprendizagem Baseada em Problemas quanto para os  do "ensino convencional",   

poderia ser justificada por fatores circunstanciais,   relativos à demanda por 

organização e auto-monitoramento nos respectivos cursos. Supõe-se que a grande 

maioria dos estudantes  da amostra tenha passado, imediatamente antes de seu ingresso 

na universidade,  por um período preparatório para o concurso vestibular. Essa 

preparação normalmente envolve uma  grande quantidade de informações  e gera  uma 

forte pressão nos estudantes, agravada pelas pressões sociais e familiares comuns nessa 

época da vida.  Os cursos preparatórios para os concursos vestibulares, os chamados 

"cursinhos", procuram dirigir e orientar as atividades de estudo dos alunos, fornecendo 

materiais didáticos, incluindo textos relacionados às teorias,  listas de exercícios 

resolvidos e comentados, listas de exercícios propostos, resumos, tabelas, gráficos, 

recursos mnemônicos associados às informações mais importantes a serem 

memorizadas e  exames simulados. Pode-se supor que os estudantes que melhor se 

organizaram no estudo de todo esse material tiveram melhores chances de ingressar na 

universidade e seria de se esperar que, imediatamente após esse processo preparatório, 

relatassem hábitos de estudo mais organizados e funcionais; além disso, a motivação 

para o estudo, fator importante no conceito de habilidades para a aprendizagem auto-

dirigida, supostamente estaria elevada, dado o sucesso alcançado no processo seletivo 

(vestibular) e as expectativas relacionadas ao curso universitário.  Com o passar dos 

meses, é natural que ocorra uma adaptação dos alunos à sua nova realidade. A queda 

nos escores médios da escala 123, que quantifica as habilidade para a aprendizagem 

auto-dirigida, poderia significar que as  demandas de cunho prático, principalmente as 

relacionadas às avaliações para a progressão nos cursos respectivos, não tenham sido 

tão intensas quanto o foram as envolvidas no desafio do ingresso na universidade.  
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FRISBY (1991), SHOKAR e colaboradores (2002) e WALKER e LOFTON (2003)  

realizaram pesquisas  com amostras de estudantes dos Estados Unidos. Já a pesquisa 

de HARVEY, ROTHMAN E FRECKER  (2003) envolveu estudantes de uma 

universidade canadense.   Nesses países, embora não exista um processo seletivo nos 

moldes dos vestibulares brasileiros, existe, também, um processo de seleção, 

envolvendo exames padronizados, tais como o Medical College Admission Test47 

(MCAT) e o Scholastic Aptitude Test48 (SAT), entrevistas com os candidatos e análise 

de seus registros escolares (Entrance Examinations in the USA, 2005). Supostamente, 

os estudantes sofreriam pressões semelhantes antes do ingresso na universidade, seja 

no Brasil, seja no Canadá ou Estados Unidos, o que poderia justificar, pelo menos em 

parte, a compatibilidade dos resultados encontrados nos estudos citados com os 

resultados obtidos no presente trabalho. Entende-se, portanto, que a queda verificada 

nos escores médios indicativos das habilidades para a aprendizagem auto-dirigida seja 

a expressão de uma variação relativa ao contexto vivido pelos alunos na aprendizagem. 

            Ao que indicam os resultados do presente pesquisa e resultados de outras, já 

citadas (FRISBY, 1991;  SHOKAR e colaboradores 2002; WALKER e LOFTON, 

2003; HARVEY, ROTHMAN E FRECKER, 2003),  a participação dos alunos em 

atividades caracterizadas como de aprendizagem auto-dirigida não os torna, 

necessariamente, mais aptos à aprendizagem auto-dirigida. Como, então, seria 

possível, na Aprendizagem Baseada em Problemas,  incrementar as habilidades para a 

aprendizagem auto-dirigida dos alunos de modo duradouro? De que maneira se 

47   Teste de admissão de faculdades médicas. 

48   Teste de aptidão escolástica 
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poderia auxiliar os estudantes a alcançar  a tomada de consciência através da qual  a 

metacognição fosse desenvolvida e os seus padrões de organização a auto-

monitoramento na aprendizagem atingissem  um patamar mais elevado?  As respostas 

a esses questionamentos implicam no reconhecimento dos mecanismos que podem 

favorecer a tomada de consciência dos processos envolvidos na auto-regulação da 

aprendizagem.  

            PIAGET(1977b, p.198), já citado,  reconheceu que um dos fatores importantes 

nesse sentido é a inadequação da regulações automáticas vigentes (por correções 

parciais, negativas ou positivas, de meios já em atuação).  Em outras palavras, a 

necessidade levaria a uma reconstrução tal que a situação cognitiva pudesse ser 

assimilada. No caso do presente trabalho, os resultados sugerem que os recursos 

regulatórios já estabelecidos, considerada a média dos alunos, foram suficientes para a 

consecução dos objetivos por eles assumidos. Pode-se supor que, caso as demandas 

dos cursos fossem superiores às que poderiam ser enfrentadas com a utilização dos 

esquemas vigentes, a necessidade levaria os alunos a uma reavaliação consciente das 

possibilidades de organização e regulação da aprendizagem, com conseqüente 

incremento das habilidades para a aprendizagem auto-dirigida.  A inadequação a que 

se fez referência, poderia implicar em um desequilíbrio ou situação de conflito 

cognitivo.        PIAGET (1977b, p.198) afirmou, entretanto, que as inadaptações não 

são a única fonte das tomadas de consciência.  Não se pode afirmar  que os alunos da 

amostra utilizada no presente trabalho não tivessem qualquer consciência dos 

processos cognitivos e relacionados à auto-regulação da aprendizagem. PIAGET 

(1977b, p.203),  conforme já citado,  reconheceu a existência de graus de consciência, 

afirmando que a conceituação constitui um processo propriamente dito e, não sendo 
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imediata, os graus de consciência dela resultantes podem variar. O fato de os alunos 

conhecerem os objetivos a serem alcançados na aprendizagem e distinguirem o que se 

considera sucesso e fracasso na sua consecução, implica em consciência, embora os 

processos e regulações envolvidos possam  permanecer inconscientes ou manifestar 

consciência fugaz. PIAGET (1977b, p.203) admitiu  a possibilidade de uma tomada de 

consciência gradativa, associada à aprendizagem ao longo do tempo.   Poderia-se supor 

que a Aprendizagem Baseada em Problemas levasse a uma tal tomada gradativa de 

consciência dos processos de organização e auto-regulação da aprendizagem. O 

presente estudo transversal, entretanto,  abrangendo um intervalo de um ano e meio, 

não constatou incrementos nas habilidades para a aprendizagem auto-dirigida seja nos 

alunos da Aprendizagem Baseada em Problemas seja nos do "ensino convencional". 

            Para a população representada na amostra da pesquisa, nem as demandas do 

método determinaram as inadequações que levariam a uma conscientização e busca 

ativa de alternativas de auto-regulação e organização, nem a persistência da 

aprendizagem no contexto do método, por um ano e meio, levou à tomada de 

consciência progressiva que, por fim, poderia acarretar tal incremento funcional. 

            Antes, porém, de desqualificar a Aprendizagem Baseada em Problemas com 

relação a seu objetivo de incrementar as habilidades para a aprendizagem auto-

dirigida,  essas conclusões devem servir de orientação na busca de alternativas para 

atingi-lo.  Em primeiro lugar, deve-se reconhecer que a Aprendizagem Baseada em 

Problemas é aplicada de modo diferente em diferentes instituições.  BARROWS 

(1986), já citado neste trabalho, afirmou que existe uma gama de objetivos a serem 

alcançados com o método e que a maneira como este é implementado determinará 

quais deles poderão ser atingidos.  BARROWS (1986) inicialmente chamou de 
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Aprendizagem Baseada em Problemas Reiterativa ou "closed loop"49 àquela na qual, 

após a conclusão dos trabalhos sobre um determinado problema, os alunos do grupo se 

reúnem  para reavaliar  todo o processo, reconhecendo os erros e acertos e 

conscientizando-se da maneira como o trabalho foi realizado, além de considerar o que 

poderia ter sido feito para que o processo fosse mais produtivo na consecução dos 

objetivos estabelecidos. Posteriormente, a associação dirigida por Barrows e dedicada 

ao estudo e à assessoria a projetos de implantação da Aprendizagem Baseada em 

Problemas especificou que essa característica, anteriormente restrita a uma 

"modalidade" do PBL,  é fundamental para  a Aprendizagem Baseada em Problemas, 

de modo geral (Problem-based learning initiative, 2004). De modo similar, JOHNSON 

e JOHNSON (1994), já citados,  afirmaram que na aprendizagem cooperativa, que 

deveria ser parte integrante da Aprendizagem Baseada em Problemas,  devem ser feitas 

avaliações freqüentes, pelos próprios componentes do grupo, do trabalho realizado e 

da dinâmica do processo. PARRAT-DAYAN (2001, p.56)  também ressaltou  a 

importância do trabalho em equipe e a necessidade de serem colocados 

questionamentos sobre o que cada um disse ou fez no contexo da atividade coletiva. 

Segundo a autora, esse retorno sobre a própria ação, que representa um desafio para o 

sujeito, é a base da tomada de consciência e da reversibilidade que caracteriza as 

operações da inteligência, fundamentais para o desenvolvimento da autonomia 

intelectual. STOLTZ (2005, p.350) a partir de estudo envolvendo crianças entre cinco 

e seis anos  de idade de uma creche na cidade de Curitiba,  afirmou: "Les progrès 

intellectuels ou moraux sont le fruit des prises de conscience progressives de l'enfant, 

49  alça ou círculo fechado 
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c'est-à-dire de la réflexion de l'enfant sur les coordinations inhérentes à ses actions 

dans la production d'un certain résultat"50.  A autora concluiu que as reflexões a partir 

das quais se dá a tomada de consciência nascem das interrogações originadas  do 

contexto relacionado aos processos de transformação e das relações meio-fim ligadas à 

ação, enfatizando o papel da interação social, sem a qual não se atingiria a 

reversibilidade característica das operações.  As conclusões de STOLTZ (2005) estão 

de acordo com a afirmação de PIAGET (1998), já citada no presente trabalho,  

referindo-se à passagem do período pré-operatório para o operatório concreto (ao redor 

dos 6 a 7 anos de idade) e aqui parcialmente repetida: 

 
... a cooperação não age apenas sobre a tomada de consciência do indivíduo e sobre seu senso de 
objetividade, mas culmina na constituição de toda uma estrutura normativa que sem dúvida coroa 
o funcionamento da inteligência individual, completando-a, contudo, no sentido da reciprocidade, 
única norma fundamental que conduz ao pensamento racional. (PIAGET, 1998, p. 144). 

 

 

            As conclusões de STOLTZ (2005 ) e PIAGET (1998) podem ser estendidas à 

compreensão dos processos de tomada de consciência de jovens e adultos, em 

particular na Aprendizagem Baseada em Problemas. Entende-se que, numa situação 

cooperativa onde exista a reciprocidade entre pares na aprendizagem, as tomadas de 

consciência relativas aos processos de organização e auto-regulação sejam favorecidas. 

Em tais situações entra em jogo o que PERRET-CLERMONT (1997, p.279), já citada,   

denominou conflito sócio-cognitivo, que requer que os sujeitos coordenem entre si as 

suas ações ou que confrontem os seus pontos de vista, o que implica no favorecimento 

da tomada de consciência. Em conclusão,  a qualidade das interações inter-pessoais na 

50     Os progressos intelectuais ou morais são o fruto das progressivas  tomadas de consciência da 
criança, isto é, da reflexão da criança sobre as coordenações inerentes às suas ações na produção de um 
certo resultado.  
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aprendizagem deve ser objeto de atenção pelos responsáveis pelo planejamento e 

monitoração da Aprendizagem Baseada em Problemas.   

            Outra alternativa para o incremento das habilidades para a aprendizagem auto-

dirigida diz respeito à possibilidade de ativamente induzir os estudantes à tomada de 

consciência de seus processos cognitivos, ou seja, favorecer, através de ações 

especificamente planejadas com essa finalidade, o desenvolvimento da metacognição.  

GABRIELLE (2003)  em tese de doutorado na Universidade Estadual da Flórida, 

verificou  essa possibilidade. A autora constatou as diferenças nos resultados 

acadêmicos, no nível de motivação e na prontidão para a aprendizagem auto-dirigida 

(medida pelo SDLRS) entre os alunos de um  grupo que recebeu, durante um semestre 

letivo,  mensagens motivadoras  via sistema de comunicação informatizada, além de 

links  específicos para materiais relacionados a estratégias de aprendizagem e à 

metacognição,   e  alunos de um grupo controle. No total, setecentos e oitenta e quatro 

estudantes de uma escola militar dos Estados Unidos fizeram parte da amostra, metade 

em cada grupo. Os resultados do estudo indicaram significativas vantagens para o 

grupo que recebeu a intervenção,  em relação ao grupo controle,  nos três fatores 

analisados.  Em suas conclusões, GABRIELLE (2003) argumentou que intervenções 

sistemáticas, através de mensagens motivadoras e materiais específicos relacionados à 

aprendizagem auto-dirigida, utilizando a mediação de tecnologia da informação, 

podem ter um efeito positivo na aprendizagem dos alunos. A autora ressaltou a 

importância da motivação nos resultados alcançados. Os resultados do trabalho citado 

sugerem que ações sistemáticas, especificamente voltadas à motivação e à 

conscientização dos processos envolvidos na aprendizagem,  poderiam ser associadas à 

Aprendizagem Baseada em Problemas, visando o desenvolvimento da metacognição.  
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            MIFLIN, CAMPBELL e PRICE (2000) do Centro Médico da Universidade de 

Queensland, Austrália, após dificuldades iniciais na implantação da Aprendizagem 

Baseada em Problemas, concluíram que, para o desenvolvimento de habilidades para a 

aprendizagem auto-dirigida é necessário: 

a) que o conceito de aprendizagem auto-dirigida seja bem entendido e compartilhado 

por quem planeja a Aprendizagem Baseada em Problemas, pelos tutores e pelos 

alunos; 

b) que os alunos recebam orientação e suporte, especialmente nas fases iniciais de seus 

cursos, de forma que a aquisição de independência em relação à aprendizagem ocorra 

gradualmente.  

            A independência a que se referem MIFLIN, CAMPBELL e PRICE (2000) 

assemelha-se ao  conceito de autonomia, conforme empregado por  PIAGET (1977a). 

Para Piaget,  a aquisição de autonomia intelectual, em especial no que se refere aos 

mecanismos regulatórios, passa, necessariamente, por uma fase de heteronomia, 

intermediária entre a anomia ou ausência de mecanismos regulatórios, e a autonomia 

propriamente dita.  A heteronomia diz respeito a influências externas ao indivíduo que 

lhe provêem parâmetros de regulação, num momento em que ainda não os tem 

internamente. Já o termo autonomia, segundo PARRAT-DAYAN (2001), refere-se a 

uma conquista, resultante de um processo construtivo, dependente da interação social.  

             

            Em suma, embora a Aprendizagem Baseada em Problemas propicie uma 

situação de aprendizagem favorável ao trabalho cooperativo e à interação em 

condições de reciprocidade entre pares, não se deve assumir que tais potencialidades 

venham a se concretizar automaticamente, determinando as tomadas de consciência  
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que levariam ao desenvolvimento de habilidades para a aprendizagem auto-dirigida. 

Os processos envolvidos são complexos e a negligência de  determinadas condições 

pode resultar no fracasso em se atingir os objetivos propostos.  Não se pode afirmar, 

com base na presente pesquisa, que tais negligências tenham ocorrido para a população 

representada na amostra, uma vez que não foi incluído na pesquisa o levantamento das 

situações de interatividade e de revisão dos processos envolvidos na aprendizagem. O 

fato que se tem em mãos é que não houve incremento das habilidades para a 

aprendizagem auto-dirigida, nos termos em que foi avaliada no presente trabalho, em 

função da Aprendizagem Baseada em Problemas.  A discussão aqui apresentada teve 

por objetivo levantar hipóteses  explicativas e considerar alternativas que 

favorecessem o desenvolvimento dessas habilidades no contexto da Aprendizagem 

Baseada em Problemas. A comprovação dessas hipóteses  e da eficiência das 

alternativas propostas remetem à necessidade de pesquisas futuras.  

 
 
 
 

 
6.3 CRÍTICA AO INSTRUMENTO DESENVOLVIDO E UTILIZADO NO 

PRESENTE TRABALHO 
 

            É evidente que  um indivíduo sujeito a uma demanda de aprendizagem 

extremamente simples, sem a superposição de tarefas múltiplas, de forma a ter grande 

disponibilidade de tempo, exercite suas  habilidades para a aprendizagem auto-

dirigida, ou seja, sua capacidade de auto-regulação relativa à aprendizagem,  de modo 

bastante diverso de um indivíduo submetido a um programa educacional de alta 
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demanda, com vários objetivos educacionais simultâneos. Entre esses dois extremos há 

uma variação contínua das necessidade de estratégias, organização, e motivação para a 

aprendizagem.  

            Instrumentos tais como o desenvolvido e utilizado no presente trabalho e 

outros, tais como o SDLRS,  questionam atitudes e motivações relacionadas à 

aprendizagem e é de se esperar que os seus resultados vinculem-se às situações de 

aprendizagem  atuais e recentes dos respondentes.  Além disso, instrumentos auto-

declarativos  implicam no risco de os alunos responderem às questões influenciados 

por suas percepções das expectativas do experimentador ou da instituição envolvida na 

pesquisa, o que pode acarretar um viés estatístico considerável. Os resultados obtidos 

através desses instrumentos devem ser avaliados com prudência. Por um lado, 

quantificam habilidades ou prontidão (termo usado no SDLRS)  para a aprendizagem 

auto-dirigida; por outro, refletem o tipo e a intensidade das demandas relacionadas às 

situações de aprendizagem vivenciadas pelos sujeitos. Sob esse ponto de vista, 

aumentos nos escores obtidos através desses instrumentos não significam, 

necessariamente, que ocorreu um processo construtivo, através de equilibrações 

majorantes, resultando numa evolução intelectual verdadeira. É possível que os 

mesmos sujeitos, caso viessem a participar de situações de aprendizagem menos 

rigorosas ou menos exigentes, apresentassem um retrocesso nos mesmos escores, fato 

que aparentemente ocorreu com os elementos dos grupos da amostra do presente 

estudo. 

            Estas considerações reforçam o entendimento de que as habilidades para a 

aprendizagem auto-dirigida  são suportadas por uma estrutura integrada, de esquemas 

procedurais e presentativos, coordenados por esquemas operatórios. Não havendo  a 
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tomada de consciência dos processos cognitivos e, particularmente, dos processos de 

regulação e monitoramento da aprendizagem, haveria a predominância dos esquemas 

procedurais, caracteristicamente sujeitos a influências das situações em que são postos 

em ação.  

             Na Aprendizagem Baseada em Problemas, a  própria metodologia exige que os 

alunos realizem atividades consideradas como de aprendizagem auto-dirigida o que não 

implica, necessariamente, em que apresentem um incremento permanente de suas 

habilidades cognitivas .  OZUAH, CURTIS e STEIN (2001) verificaram que  médicos 

residentes em pediatria que participaram de duas seções tutoriais semanais de 

Aprendizagem Baseada em Problemas  durante três meses, realizaram mais atividades 

caracterizadas como de aprendizagem auto-dirigida do que médicos residentes  do 

mesmo centro  médico acadêmico que participaram de um programa similar, porém sem 

a Aprendizagem Baseada em Problemas. Foram considerados na avaliação o número de 

horas de estudo independente, o número de horas de discussões entre os estudantes 

sobre os assuntos de estudo e o número de consultas a um sistema informatizado de 

pesquisa bibliográfica. A própria natureza da Aprendizagem Baseada em Problemas 

exige que os estudantes se engajem em atividades como as citadas; entretanto, os 

autores verificaram que,  passados três meses do término do programa, não existiam 

mais diferenças entre os alunos dos dois grupos  com relação a seus hábitos de estudo.  

Esse achado vem reforçar a idéia de que a seleção e a organização das atividades de 

aprendizagem auto-dirigida dependem de fatores circunstanciais; além disso, indica que 

a avaliação das habilidades para a aprendizagem auto-dirigida  através de instrumentos 

baseados em questionários, nos moldes do utilizado no presente trabalho, apresenta 

limitações,  apesar dos critérios de sua validação, de forma que seus resultados não 
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devem ser tomados isoladamente de outras considerações. Isso reforça a opinião de 

BAVEYE (2003), que  indicou a necessidade de novas abordagens na determinação de 

fatores quantificáveis  que mensurem características relacionadas à aprendizagem auto-

dirigida. Segundo esse autor,  características dinâmicas e complexas, como as que 

determinam as habilidades para a aprendizagem auto-dirigida não poderiam ser 

quantificadas,  com  a precisão necessária,  através de um questionário, preenchido em 

poucos minutos.  

            Apesar do exposto, instrumentos de natureza semelhante ao desenvolvido e 

aplicado no presente trabalho são amplamente utilizados em pesquisas sobre habilidades 

cognitivas. É o caso do já citado Self-Directed Learning Readiness Scale (SDLRS), que 

tem por objetivo medir o complexo de atitudes, habilidades e características que 

compõem a "prontidão" para se engajar no aprendizado auto-dirigido; o SDLRS, como 

anteriormente citado,  já foi utilizado como instrumento de coleta de dados  em mais de 

90 teses  de doutorado (Guglielmino & Associates, 2004), embora existam controvérsias 

a respeito de seu real valor (HIEMSTRA, 1994). 

             No caso do presente trabalho, por se tratar de um estudo comparativo, com 

aplicação do instrumento em condições similares para os quatro grupos da amostra, 

considera-se que as influências que poderiam distorcer os resultados sejam 

semelhantes e caso implicassem em viés experimental, este seria da mesma natureza e 

intensidade nos quatro grupos estudados. Desse modo, os resultados, considerando-se 

a comparação das variações dos escores médios  entre os dois cursos estudados,  no 

intervalo abrangido pelo estudo transversal,  são ainda adequados para a análise 

estatística segundo o objetivo deste estudo.  
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7  CONCLUSÕES 

            O desenvolvimento de habilidades para a aprendizagem auto-dirigida e, como 

conseqüência, da aptidão para aprender por toda a vida, é um objetivo da 

Aprendizagem Baseada em Problemas freqüentemente utilizado como justificativa 

para a adoção do método. Apesar disso, não foram encontrados, na literatura 

consultada para o presente trabalho, estudos que mostrassem que esse objetivo já tenha 

sido alcançado em qualquer programa fundamentado na Aprendizagem Baseada em 

Problemas. Com o intuito de contribuir para a elucidação dessa questão, neste trabalho 

foi desenvolvido um instrumento de coleta de dados para a avaliação das habilidades 

para a aprendizagem auto-dirigida. Realizou-se um estudo transversal comparativo  

envolvendo alunos de um curso de medicina fundamentado predominantemente na 

Aprendizagem Baseada em Problemas e alunos de um curso de odontologia, da mesma 

instituição de ensino, caracterizado como de "ensino convencional". 

            O instrumento  passou satisfatoriamente pelas três  fases de sua  validação e 

mostrou-se adequado aos objetivos do estudo, considerada a escala que verifica o 

construto habilidades para a aprendizagem auto-dirigida  (escala 123) .  As escalas 

isoladas não foram consideradas nas análises por terem mostrado consistência interna 

abaixo do limite estabelecido como mínimo (fator alfa de Cronbach igual a 0,7).  

            A análise dos resultados da presente pesquisa permitiu concluir que, nos 

moldes em que foi empregada para a população representada na amostra, a 

Aprendizagem Baseada em Problemas não influenciou, de modo diferente do "ensino 

convencional", as habilidades para a aprendizagem auto-dirigida,  no intervalo de 

tempo abrangido pelo estudo (três semestres letivos consecutivos). Tanto para os 

estudantes do curso pautado na Aprendizagem Baseada em Problemas quanto para os 
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estudantes do curso caracterizado como "ensino convencional" foram  detectadas 

quedas nos escores médios indicativos das habilidades para a aprendizagem auto-

dirigida. Estas quedas foram de mesma magnitude, considerado o nível de confiança 

da análise estatística. Sexo e idade dos estudantes e escolaridade máxima dos seus pais 

foram fatores analisados com o objetivo de verificar se poderiam interferir na 

comparação das médias  dos escores relacionados às habilidades para a aprendizagem 

auto-dirigida dos grupos da amostra. A idade dos indivíduos da amostra e a 

escolaridade de seus pais não mostraram influências  significativas na variação dos 

escores da escala relativa às habilidades para a aprendizagem auto-dirigida. Com 

relação ao sexo, a média dos escores dos indivíduos do sexo feminino para as 

habilidades para a aprendizagem auto-dirigida foi aproximadamente quatro por cento 

maior que a média para os do sexo masculino, o que é significativo no nível de 

confiança adotado. Entretanto, como a proporção entre os sexos foi praticamente a 

mesma nos quatro grupos da amostra, este fator também pôde ser desconsiderado no 

estudo comparativo entre os grupos.   

            Com base nos resultados obtidos, no referencial teórico e na revisão da 

literatura,  infere-se que  as habilidades para a aprendizagem auto-dirigida resultam da 

ação integrada de esquemas procedurais, semelhantes aos ligados à ação prática, e 

esquemas presentativos, associados à compreensão e dependentes de conceitos já 

estabelecidos, integrados ou "sintetizados" pela ação dos esquemas operatórios.   Os 

escores do instrumento utilizado, indicativos dessas habilidades,  refletem a 

funcionalidade desse sistema integrado,  num determinado momento, sob determinadas 

circunstâncias atuais e recentes. O predomínio de esquemas procedurais, 

caracteristicamente dependentes das circunstâncias de sua aplicação,  poderia explicar 
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a queda nos escores médios entre o primeiro e o quarto períodos, dos dois cursos da 

amostra. Pode ter havido uma queda na demanda relativa por auto-regulação,  em 

razão das circunstâncias específicas da aprendizagem,  entre os dois momentos do 

estudo transversal (início do primeiro semestre e início do quarto semestre de cada um 

dos cursos estudados).  Admite-se  que somente ocorreria  um incremento persistente 

nas habilidades para a aprendizagem auto-dirigida mediante um processo de tomada de 

consciência dos processos cognitivos e de seus resultados, ou seja, através de um 

processo de conceituação que permitiria um novo equilíbrio de conjunto, com maior 

participação de esquemas de natureza presentativa, sob a ação integradora dos 

esquemas operatórios. A estrutura assim integrada, funcionando em termos de 

operações e não mais simplesmente por regulações automáticas, teria, então, suas 

funções menos dependentes de fatores circunstanciais.  Por se tratar de um processo, a 

tomada de consciência pode ser parcial, havendo a possibilidade de diferentes níveis 

de consciência, que se refletiriam nos escores para as habilidades para a aprendizagem 

auto-dirigida.   

            Outro aspecto a ser considerado, também em consonância com a teoria 

piagetiana, é que para a conquista da autonomia o indivíduo passa, necessariamente, 

por uma fase de heteronomia. Sob esta perspectiva, no processo de aquisição da 

autonomia na aprendizagem, os estudantes deveriam, pelo menos nas fases iniciais, ter 

o suporte e o auxílio que lhes facilitariam a construção das estruturas integradas 

relacionadas às habilidades para a aprendizagem auto-dirigida.   São coerentes com 

essa linha de pensamento as orientações de MIFLIN, CAMPBELL e PRICE (2000), já 

citados, que afirmaram ser necessário que o conceito de aprendizagem auto-dirigida 

seja bem entendido e compartilhado por alunos, tutores  e por todos aqueles 
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envolvidos no planejamento da Aprendizagem Baseada em Problemas. Além disso, 

com base em suas dificuldades iniciais na implantação do método em uma escola 

médica na Austrália, os autores sugeriram que, num período inicial,  os alunos 

contassem com mais direcionamento e orientação com relação à aprendizagem, e que a 

aquisição da independência ocorresse de forma gradual. 

            De qualquer modo, a possibilidade de se incrementar, de forma duradoura e 

tranferível,  as habilidades para a aprendizagem auto-dirigida, a partir de orientações 

pedagógicas ou paradigmas curriculares, ainda está por ser comprovada. Cabe aqui 

considerar a opinião de BREUER e EUGSTER (2004). Segundo esses autores, a auto-

regulação não é um objetivo que possa ser definitivamente alcançado; é um desafio 

para toda a vida.    

 

8  CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

            Os resultados e conclusões do presente trabalho não desmerecem a 

Aprendizagem Baseada em Problemas.  Esse paradigma pedagógico representa a maior 

revolução no ensino médico desde os trabalhos de Flexner, publicados em 1910,  e tem 

sido adotado também em cursos de diversas outras áreas.   No curso de medicina da  

instituição de ensino dos alunos da amostra,  são dignos  de nota o empenho e a 

motivação com que a direção, os tutores  e os alunos se dedicam às atividades 

relacionadas à Aprendizagem Baseada em Problemas. Não se pode antever senão bons 

frutos a partir de tal dedicação. 

            Há trabalhos publicados que constataram que  a Aprendizagem Baseada em 

Problemas não implica em prejuízos aos alunos, em termos de conhecimentos e 

desempenho profissional, embora não haja unanimidade sobre sua superioridade em 
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relação ao "ensino convencional", conforme já apresentado na revisão da literatura do 

presente trabalho.  De grande importância, entretanto, é a atenção que o PBL suscitou 

sobre a educação médica.  

            Há um certo consenso entre os pesquisadores de que a Aprendizagem Baseada 

em Problemas implica em maior satisfação dos estudantes em relação aos seus cursos. 

Há, também, indicações de que os alunos do PBL desenvolvem melhores 

competências no relacionamento humano e no trabalho em grupos, o que, se 

verdadeiro, por si só seria justificativa suficiente para a adoção do método.  

            Os resultados do presente trabalho, entretanto, apontam para a necessidade de 

uma avaliação crítica de um dos objetivos fundamentais da Aprendizagem Baseada em 

Problemas: tornar os alunos mais independentes  e competentes na gestão de sua 

própria aprendizagem.
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Termo de ciência e autorização 
 
             O questionário a seguir, será usado para  a dissertação do curso de Mestrado em 
Educação na Universidade Federal do Paraná do aluno RENATO LUIZ MARINI FILHO, sob 
a orientação da professora doutora Tânia Stoltz.  
             Todas as informações,  incluindo as respostas às questões, nome e outros dados, serão 
tratados com todo o respeito, sem jamais expor os respondentes à identificação pública. Em 
nenhuma fase do trabalho os nomes ou outros elementos de identificação dos respondentes  
serão publicados ou divulgados por quaisquer meios. 
             Como parte  da supra-citada dissertação, serão avaliadas habilidades para o estudo 
auto-dirigido e fatores relacionados à relação interativa inter-pessoal na aprendizagem  de 
estudantes universitários.  
             Os alunos que responderem ao questionário e quiserem saber os resultados da 
pesquisa, poderão solicitá-los contactando o autor através de e-mail (endereço:  
renato3141@yahoo.com). 
 
             A sua participação nesta pesquisa é totalmente VOLUNTÁRIA.  Caso você não 
queira colaborar, por gentileza devolva em branco este material.   
 
Por respeito aos respondentes e às normas éticas que regem a elaboração de trabalhos 
acadêmicos, lhe é solicitado preencher a autorização abaixo. 
 
Autorizo que os dados por mim preenchidos no formulário de identificação a seguir e 
as respostas ao questionário que o segue sejam utilizados  pelo aluno do Curso de 
Mestrado em Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 
Federal do Paraná, Renato Luiz Marini Filho, para a sua dissertação de mestrado e para 
publicações e apresentações, desta mesma dissertação, ou de outros trabalhos 
científicos ou  didáticos, sem ônus de qualquer natureza.  Esta autorização fica 
condicionada ao compromisso de que, em nenhuma publicação e de modo algum, em 
exposições orais ou através de qualquer tipo de mídia,  meu nome ou qualquer dado 
que permita a minha identificação pessoal  sejam citados.  Entendo que os dados e as 
respostas às questões serão tratados estatisticamente, possivelmente levando a 
conclusões que poderão ser atribuídas aos alunos da turma à qual pertenço na 
Universidade, genericamente,  ou de forma discriminada impessoal (sem a 
identificação pessoal) , com o que estou de acordo e o que explicitamente autorizo.  
 
 
 
assinatura:___________________________________________________________ 
 
nome completo:_______________________________________________________ 
 
local e data:_____________________________________________ 
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INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO E DADOS DO RESPONDENTE 

 
 
nome:___________________________________________________________ 
 
sexo:_______________________             idade atual:__________________________ 
 
curso no qual está matriculado na universidade: ______________________________ 
 
ano de ingresso:________________________________ 
 
endereço de e-mail: _____________________________________________________ 
 
escolaridade do pai:    (    ) somente ensino fundamental ou não escolarizado 
                                    (    ) somente até o ensino médio ou segundo grau 
                                    (    ) curso superior completo 
                                    (    ) mestrado ou doutorado 
 
escolaridade da mãe:   (    ) somente ensino fundamental ou não escolarizada 
                                    (    ) somente até o ensino médio ou segundo grau 
                                    (    ) curso superior completo 
                                    (    ) mestrado ou doutorado 
 
As questões que lhe pedimos a gentileza de responder têm 5 alternativas de resposta 

cada uma, identificadas com números de 1 a 5.  A alternativa de número 1 indica a 

negação completa da afirmação expressa na questão ou o mínimo de concordância com 

ela. A alternativa  de número 5 indica a aceitação máxima da afirmação expressa na 

questão ou a maior concordância com ela.  

Marque com um X, à caneta, a alternativa que melhor expressar a sua posição com 

relação a cada uma das afirmações.  

Por favor, responda com a maior consciência e sinceridade. Não se 

preocupe em "dar uma boa impressão".  O resultado deste questionário  

NÃO AFETARÁ DE FORMA ALGUMA as suas notas e NÃO SERÁ DIVULGADO 

a seus professores ou colegas. Você estará contribuindo para um trabalho científico, no 

melhor ESPÍRITO UNIVERSITÁRIO. 

 

Antecipadamente grato pela sua colaboração, 

 

Renato Luiz Marini Filho 
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QUESTIONÁRIO 

 
 1) Quando tenho um trabalho acadêmico para fazer, antes de começar faço uma estimativa do tempo 
que levarei para realizá-lo. 
(nunca faço)                                                                                                                                         (sempre faço) 

1  (   )                      2  (   )                      3  (   )                      4  (   )                      5  (   )    
___________________________________________________________________________________ 
 
2) Tenho consciência da maneira de estudar que funciona melhor para mim. 
(nenhuma consciência)                                                                                         (plena consciência) 
1  (   )                      2  (   )                      3  (   )                      4  (   )                      5  (   )    
___________________________________________________________________________________ 
 
3) Busco livros, periódicos ou material na internet sobre os assuntos das aulas, mesmo que isso não seja 
necessário  para ser aprovado. 
(nunca)                                                                                                                     (muito freqüentemente) 
1  (   )                      2  (   )                      3  (   )                      4  (   )                      5  (   )    
___________________________________________________________________________________ 
 
4) Nos trabalhos em grupo, mesmo que cada um tenha uma idéia diferente, chega-se a um acordo e, no 
final, cada um  faz a sua parte.  
(nunca)                                                                                                                   (sempre) 
1  (   )                      2  (   )                      3  (   )                      4  (   )                      5  (   )    
___________________________________________________________________________________ 
 
5) Quando tenho um trabalho para fazer, antes de começar penso na seqüência de passos que deverei 
realizar para completá-lo. 
(nunca)                                                                                                                   (sempre) 
1  (   )                      2  (   )                      3  (   )                      4  (   )                      5  (   )    
___________________________________________________________________________________ 
 
6) Quando estudo um assunto  para uma avaliação, imagino as questões que o professor poderia fazer 
sobre ele.  
(nunca)                                                                                                                   (sempre) 
1  (   )                      2  (   )                      3  (   )                      4  (   )                      5  (   )    
___________________________________________________________________________________ 
 
7) Num trabalho em grupo, quando cada um tem uma opinião diferente, o trabalho fica prejudicado e 
acaba não saindo muito bom. 
(nunca)                                                                                                                   (sempre) 
1  (   )                      2  (   )                      3  (   )                      4  (   )                      5  (   )    
___________________________________________________________________________________ 
 
8) Gosto de estudar 
(não gosto)                                                                                                            (gosto muito) 
1  (   )                      2  (   )                      3  (   )                      4  (   )                      5  (   )    
 
___________________________________________________________________________________ 
 
9) Nos trabalhos em grupo nos quais  cada um vai pesquisar uma parte ou um assunto específico, 
procuro ler ou me inteirar a respeito do que os meus colegas pesquisaram. 
(nunca)                                                                                                                   (sempre) 
1  (   )                      2  (   )                      3  (   )                      4  (   )                      5  (   )    
___________________________________________________________________________________ 
 
 



 

162 

 
10) Organizo os meus estudos de modo a que não precise estudar muito nos dias que antecedem  as 
avaliações. 
(nunca)                                                                                                                   (sempre) 
1  (   )                      2  (   )                      3  (   )                      4  (   )                      5  (   )    
___________________________________________________________________________________ 
 
11) Prefiro fazer os meus trabalhos acadêmicos sozinho. 
(nunca)                                                                                                                   (sempre) 
1  (   )                      2  (   )                      3  (   )                      4  (   )                      5  (   )    
___________________________________________________________________________________ 
 
12) Se estou estudando e percebo que  não estou mais entendendo o que leio por estar cansado ou 
irritado,  interrompo o estudo  até que eu esteja em melhores condições de entender. 
(nunca)                                                                                                                   (sempre) 
1  (   )                      2  (   )                      3  (   )                      4  (   )                      5  (   )    
___________________________________________________________________________________ 
 
13) Acredito que o estudo é fundamental para o meu sucesso profissional. 
(não acredito)                                                                                                        (tenho certeza) 
1  (   )                      2  (   )                      3  (   )                      4  (   )                      5  (   )    
___________________________________________________________________________________ 
 
14) Se num trabalho em grupo as opiniões  sobre como conduzir o trabalho divergem, escuto com 
atenção as idéias de cada um dos meus colegas e apoio  a melhor opção. 
(nunca)                                                                                                                   (sempre) 
1  (   )                      2  (   )                      3  (   )                      4  (   )                      5  (   )    
___________________________________________________________________________________ 
 
15) Quando tenho um trabalho de pesquisa a realizar, faço algum tipo de fichamento (resumos, notas 
dos pontos mais importantes, citações,  comentários) dos textos  que consulto. 
(nunca)                                                                                                                   (sempre) 
1  (   )                      2  (   )                      3  (   )                      4  (   )                      5  (   )    
___________________________________________________________________________________ 
 
16) Quando vou começar a estudar para uma avaliação (prova) antes de começar penso  nas coisas que 
já sei e nas coisas que ainda não sei sobre os assuntos da avaliação.  
(nunca)                                                                                                                   (sempre) 
1  (   )                      2  (   )                      3  (   )                      4  (   )                      5  (   )    
___________________________________________________________________________________ 
 
17) Antes de uma avaliação, converso com meus colegas sobre os assuntos que estudei e pergunto o que 
eles estudaram e acham que pode cair na prova. 
(nunca)                                                                                                                   (sempre) 
1  (   )                      2  (   )                      3  (   )                      4  (   )                      5  (   )    
___________________________________________________________________________________ 
 
18) Se num trabalho em grupo uma  minha opinião não é aceita pelos meus colegas,   fico nervoso. 
(nunca)                                                                                                                   (sempre) 
1  (   )                      2  (   )                      3  (   )                      4  (   )                      5  (   )    
___________________________________________________________________________________ 
 
19) Estudo pensando em aprender coisas importantes para a minha formação profissional,   mais do que 
pensando em ir bem nas provas. 
(nunca)                                                                                                                   (sempre) 
1  (   )                      2  (   )                      3  (   )                      4  (   )                      5  (   )    
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___________________________________________________________________________________ 
 
20) Nos trabalhos escritos, feitos em grupo, é só recortar trechos  de textos e de sites da internet , juntar 
tudo num texto único, editar, imprimir, e está pronto o trabalho.  
(nunca)                                                                                                                   (sempre) 
1  (   )                      2  (   )                      3  (   )                      4  (   )                      5  (   )    
___________________________________________________________________________________ 
 
21) Durante uma aula expositiva (tipo conferência ou palestra) procuro anotar as idéias principais e as 
informações mais importantes. 
(nunca)                                                                                                                   (sempre) 
1  (   )                      2  (   )                      3  (   )                      4  (   )                      5  (   )    
___________________________________________________________________________________ 
 
22) Nos trabalhos em grupo, se perde muito tempo conversando ou discutindo coisas sem a menor 
importância. 
(nunca)                                                                                                                   (sempre) 
1  (   )                      2  (   )                      3  (   )                      4  (   )                      5  (   )    
___________________________________________________________________________________ 
 
23) Quando estou estudando para uma avaliação (prova) paro de tempos em tempos para refletir sobre o 
que já aprendi.  
(nunca)                                                                                                                   (sempre) 
1  (   )                      2  (   )                      3  (   )                      4  (   )                      5  (   )    
___________________________________________________________________________________ 
 
24) Se um assunto acadêmico ou profissional me interessa, procuro um professor ou um profissional 
com quem eu possa falar sobre esse assunto. 
(nunca)                                                                                                                   (sempre) 
1  (   )                      2  (   )                      3  (   )                      4  (   )                      5  (   )    
___________________________________________________________________________________ 
 
25) Acredito que eu não teria dificuldades em passar em um exame para o exercício profissional,  ao 
final do meu curso. 
(teria grande dificuldade)                                                                                                                   (não teria nenhuma 
dificuldade) 

1  (   )                      2  (   )                      3  (   )                      4  (   )                      5  (   )    
___________________________________________________________________________________ 
 
26) Quando tenho que fazer um trabalho acadêmico que envolve pesquisa, utilizo o sistema 
informatizado de busca da biblioteca da universidade (ou os arquivos por autor, título, obra, no caso de 
utilizar uma biblioteca não informatizada). 
(nunca)                                                                                                                   (sempre) 
1  (   )                      2  (   )                      3  (   )                      4  (   )                      5  (   )   
___________________________________________________________________________________ 
 
27) Indicar trabalhos em grupos é um jeito do professor fugir da sua responsabilidade e não dar a sua 
aula.  
(nunca)                                                                                                                   (sempre) 
1  (   )                      2  (   )                      3  (   )                      4  (   )                      5  (   )    
___________________________________________________________________________________ 
 
28) Ao escrever um trabalho longo, paro de tempos em tempos e releio o que já escrevi até o momento.  
(nunca)                                                                                                                   (sempre) 
1  (   )                      2  (   )                      3  (   )                      4  (   )                      5  (   )    
___________________________________________________________________________________ 
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29) Lembro mais dos assuntos que estudei fazendo trabalhos em grupo do que dos que estudei sozinho. 
(nunca)                                                                                                                   (sempre) 
1  (   )                      2  (   )                      3  (   )                      4  (   )                      5  (   )    
___________________________________________________________________________________ 
 
30) Faço as minhas provas confiante de que estou bem preparado. 
(nunca)                                                                                                                   (sempre) 
1  (   )                      2  (   )                      3  (   )                      4  (   )                      5  (   )    
___________________________________________________________________________________ 
 
31) Quando tenho várias coisas para estudar e tarefas a realizar,  estabeleço prioridades e trabalho 
cumprindo objetivos que estabeleço para mim mesmo. 
(nunca)                                                                                                                   (sempre) 
1  (   )                      2  (   )                      3  (   )                      4  (   )                      5  (   )    
___________________________________________________________________________________ 
 
32) Fazer trabalhos em grupo é  "um saco". 
(nunca)                                                                                                                   (sempre) 
1  (   )                      2  (   )                      3  (   )                      4  (   )                      5  (   )    
___________________________________________________________________________________ 
 
33) Se estou lendo um texto e percebo que não estou entendendo, volto e recomeço a leitura de modo 
diferente, lendo com mais atenção, mais lentamente ou em voz alta. 
(nunca)                                                                                                                   (sempre) 
1  (   )                      2  (   )                      3  (   )                      4  (   )                      5  (   )    
___________________________________________________________________________________ 
 
34) Gosto de fazer trabalhos acadêmicos em grupo. 
(não gosto)                                                                                                                                             (gosto muito) 

1  (   )                      2  (   )                      3  (   )                      4  (   )                      5  (   )    
___________________________________________________________________________________ 
 
35) Gosto de participar de congressos, cursos de extensão e simpósios relativos ao meu curso. 
(não gosto)                                                                                                                                             (gosto muito) 

1  (   )                      2  (   )                      3  (   )                      4  (   )                      5  (   )    

 


