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RESUMO 
 

O ensino da Computação exige do aluno um conhecimento e domínio de 

habilidades como lógica, matemática, resolução de problemas, pensamento 

algorítmico e programação. Características como transmissão de conceitos, 

estimulação do raciocínio, integração de conhecimentos e associação entre 

prática e teoria, fazem parte do Ensino Superior. Assim as metodologias 

tradicionais, centrada no professor, baseada em aulas expositivas, dirigido por 

avaliações, podem dificultar o processo de ensino-aprendizagem. Diante desse 

contexto, está sendo utilizado no ensino da Computação um método 

educacional de ensino chamado Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), 

onde a construção do conhecimento se dá durante a interação entre o ser e o 

ambiente. Tendo características fundamentais que as diferencia do ensino 

tradicional como: ensino centrado no estudante, desenvolve-se em pequenos 

grupos, promove uma aprendizagem autodirigida, além da cooperação, 

interação e a interdisciplinaridade. Diante desse contexto, este trabalho teve 

como objetivo fornecer uma ampla visão dos estudos que utilizam a 

metodologia ABP, bem como tornar a prática e aplicação da ABP mais difundida 

e efetiva no ensino da Computação, através de um mapeamento sistemático. 

Palavras-chave: Aprendizagem Baseada em Problemas, Ensino de 

Computação, metodologia de ensino, aprendizagem autodirigida. 

  



 
 

ABSTRACT 
 

Teaching Computer requires the student knowledge and skills domain as logic, 

mathematics, problem solving, algorithmic thinking and programming. 

Features such as transmission concepts, stimulation of reasoning, knowledge 

integration and association between practice and theory, part of the Higher 

Education. Thus the traditional methodologies, teacher-centered, based on 

lectures, directed by reviews, may hinder the teaching-learning process. In this 

context, it is being used in the teaching of computing an educational teaching 

method called Problem-Based Learning (PBL), where the construction of 

knowledge takes place during the interaction between the being and the 

environment. Having fundamental characteristics that differs from traditional 

teaching as teaching student-centered, develops in small groups, promotes self-

directed learning, in addition to cooperation, interaction and interdisciplinarity. 

In this context, this study aimed to provide a broad overview of studies using 

PBL as well as making the practice and application of BPA more widespread and 

effective in teaching Computer, through a systematic mapping. 

Keywords: Problem-Based Learning, Computer Education, teaching 

methodology, self-directed learning. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A aprendizagem é um processo em constante mudança, onde a busca por 

novos meios para torná-la mais eficaz, pela sua base pedagógica, vem sendo 

realizada. Isso pode ser notado a partir da grande diversidade de metodologias 

de ensino que buscam diferenciar-se das metodologias tradicionais atuais, não 

agregando o devido valor à aprendizagem dos conteúdos trabalhados. Ainda, 

adaptar-se às mudanças tecnológicas faz-se necessário, pois podem 

proporcionar uma aprendizagem autônoma e criativa, permitindo ao estudante 

desenvolver competências necessárias à formação global. 

Através dessas competências desenvolvidas como pensamento crítico, 

autoaprendizagem, aprendizagem colaborativa, o estudante pode resolver 

problemas do seu cotidiano que, normalmente, não são trabalhados nas escolas. 

A escola apresenta problemas já resolvidos, com respostas prévias, não 

proporcionando desafios, atrelados a um conhecimento de mundo ou a algo que 

ele ainda não tenha vivenciado. Neste contexto, a tecnologia se encaixa, pois há 

a necessidade de se ter profissionais com caráter persuasivo e inovador, capazes 

de propor melhores soluções para problemas, unindo inteligência e dinamismo. 

De acordo com Coleman (1998) (apud ENEMARK et al KJAERSDAM, 

2009), os estudantes retêm apenas 10% do que leem e 20% do que ouvem. 

Porém é possível reter até 90% do que se aprendeu com a simulação de 

problema. Portanto, pesquisar, criar algo baseado no interesse, na curiosidade e 

experiência do estudante, pode gerar novas ideias, conhecimentos e novas 

habilidades. O mercado de trabalho muda rapidamente e é preciso ter 

habilidades necessárias para lidar com essas mudanças, com problemas que 

ainda estão por vir. 

Nesse sentido, professores precisam estar adaptados e preparados para 

trabalhar com as tecnologias, precisam estar abertos às novas concepções de 

ensino e de aprendizagem; ou seja, os professores devem renovar-se e aprender 

a aprender constantemente, pois só assim os objetivos pedagógicos pretendidos 

serão atingidos, pelo meio de softwares e novas tecnologias. Da mesma forma, o 

aluno, também, precisa aprender a aprender e, de acordo com Pozo (1998), 
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apud MILANI, 2011), a resolução de problemas é uma das formas mais 

acessíveis para levar o aluno a aprender a aprender. 

Nessa perspectiva, a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) 

trabalha com a necessidade de resolução de problemas, com resultados 

concretos e convergentes, afastando assim a perspectiva da compreensão de 

conceitos comuns e trazendo a capacidade de desenvolver novos 

conhecimentos; ou seja, os estudantes aprendem o conteúdo e a habilidade de 

pensar criticamente. Esse processo o faz refletir a respeito de suas experiências, 

levando a uma situação de construção do conhecimento. 

A ABP é definida como um método de ensino instrucional, de forma que 

estratégias para a resolução de problemas e aprendizagem são desenvolvidas 

(SANTOS et al, 2010). O princípio básico da ABP reside no trabalho de forma 

colaborativa na solução de problemas, tendo o professor como um facilitador do 

processo (CAMERON et al 1999), (MARTIN et al, 2005). 

Por outro lado, os ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) podem 

proporcionar uma maior interatividade entre alunos, entre alunos e professores 

e entre alunos e conteúdo, se comparados aos modelos tradicionais de oferta de 

cursos à distância, por correspondência, com ou sem utilização de mídias 

complementares de transmissão (MARTINS, 2000). 

Os AVAs funcionam como sistemas computacionais disponíveis na 

internet, destinados ao suporte de atividades mediadas pelas tecnologias de 

informação e comunicação (SANTOS, 2000). As atividades se desenvolvem no 

tempo, ritmo de trabalho e espaço em que cada participante se localiza, de 

acordo com um planejamento. Os recursos disponíveis – correio, fórum, bate-

papo, conferência, banco de recursos, entre outros – servem de apoio às 

atividades presenciais em sala de aula ou para as atividades de formação 

semipresencial (WILLIS, 1994). 

Com uma mudança visível de uma educação voltada para o professor, 

para uma educação centrada no aluno, a ABP pode favorecer a aprendizagem do 

ensino de computação, com o suporte de AVA para uma aprendizagem eficaz do 

estudante.  
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Dessa forma, este trabalho visa pesquisar e fornecer uma ampla visão de 

estudos que relatem sobre as práticas, possibilidades, características e 

resultados da metodologia Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP). 

Através do Mapeamento Sistemático é possível investigar as 

possibilidades, características, resultados, práticas, além de identificar a 

quantidade e tipo de pesquisa dos trabalhos selecionados com o uso da ABP, 

como metodologia de ensino-aprendizagem, bem como verificar evolução dos 

estudos na área de pesquisa escolhida. (KITCHENHAM, 2007) e (PETERSEN et 

al., 2007)  

Com isso, essa pesquisa é justificada pela necessidade de realizar um 

Mapeamento Sistemático, levantar possibilidades de aplicação da metodologia 

ABP, evidenciando como está sendo aplicada no contexto brasileiro, apresentar 

relatos de melhoria no processo de ensino-aprendizagem e identificar lacunas 

possíveis de novos estudos e problemas de pesquisa em Aprendizagem Baseada 

em Problemas. 

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo principal construir um 

estudo, através de um Mapeamento Sistemático, para identificar o estado da 

arte da utilização do método ABP no ensino de Computação, na Educação 

Superior, respondendo a algumas questões de pesquisa. 

Para alcançar o objetivo principal deste trabalho, os seguintes objetivos 

específicos foram propostos: 

 Tornar a prática e a aplicação da ABP mais conhecida e efetiva na área de 

Computação, em relação ao ensino e à aprendizagem de seus conteúdos; 

 Analisar as características da aplicação da ABP; 

 Analisar como a metodologia ABP foi utilizada; 

 Identificar resultados com a utilização da ABP; 

 Identificar como a ABP é aplicada com suporte por AVA 

 Fortalecer os resultados obtidos, a partir de validações e interpretação 

dos resultados alcançados. 

O restante do trabalho está organizado da seguinte forma: o Capítulo 2 

apresenta uma fundamentação teórica sobre a ABP, a ABP com o suporte de 

AVA, o ensino da Computação ressaltando sua importância e as dificuldades de 
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aprendizagem, além de trabalhos relacionados. No Capítulo 3, encontra-se toda 

metodologia utilizada na realização desta pesquisa, bem como a ideia por trás 

do mapeamento sistemático. O Capítulo 4 apresenta a contribuição deste 

trabalho, assim como o desenvolvimento do mapeamento sistemático e seus 

resultados obtidos. Por fim, no Capítulo 5, são feitas algumas considerações 

acerca deste trabalho. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Nesta seção, consta a revisão bibliográfica, a qual permeia toda a 

fundamentação necessária deste trabalho, além de apresentar os trabalhos 

relacionados à pesquisa desenvolvida. 

2.1. A APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS (ABP) 

 

A Aprendizagem Baseada em Problemas (APB ou, do inglês, PBL – 

Problem Based Learning) constitui em uma metodologia de ensino que vem 

sendo utilizada com sucesso há mais de 50 anos na América do Norte (SAVERY, 

2006). Surgida no Canadá, na década de 1960, a ABP foi usada com êxito na 

Educação Superior (BARROWS, 1996). No Brasil, a ABP ganha espaço a partir 

da década de 1990, com o intuito de formar profissionais mais adaptados à 

realidade do mundo contemporâneo (PEREIRA, 2010).  

A ABP é uma estratégia pedagógico/didática centrada no aluno, podendo 

se referir a conceitos didáticos baseados somente na resolução de problemas ou 

que combinem a resolução de problemas por meio do trabalho com projetos. De 

acordo com Sakai e Lima (1996), a ABP é:  

O eixo principal do aprendizado teórico do currículo de algumas 

escolas de Medicina, cuja filosofia pedagógica é o aprendizado 

centrado no aluno. É baseado no estudo de problemas propostos com 

a finalidade de fazer com que o aluno estude determinados conteúdos. 

Embora não constitua a única prática pedagógica, predomina para o 

aprendizado de conteúdos cognitivos e integração de disciplinas. Esta 

metodologia é formativa à medida que estimula uma atitude ativa do 

aluno em busca do conhecimento e não meramente informativa como 

é o caso da prática pedagógica tradicional, Sakai e Lima (1996). 

O Quadro 1 apresenta as características do ensino tradicional e as 

características fundamentais da ABP defendida por Barrows (1996). 

Quadro 1 - Características do ensino tradicional e ABP 

Características ensino tradicional Características ABP 

É centrada no professor A aprendizagem é centrada no aluno 
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É baseado em aulas expositivas 

Os problemas são apresentados logo 

no início do processo, antes que tenha 

ocorrido qualquer preparo ou estudo 

Privilegia a exposição do 

conhecimento 

Os problemas encontrados são 

utilizados como instrumentos para 

atingir os conhecimentos e as 

habilidades de resolução de problemas 

É dirigido para avaliações 
Novas informações são adquiridas 

através da aprendizagem autodirigida 

A motivação é extrínseca 
A aprendizagem acontece em 

pequenos grupos de estudantes 

O professor tem grande autonomia na 

sala de aula, podendo ministrar suas 

aulas quase independentes do 

currículo 

Existe a presença de um tutor que é 

visto como facilitador ou guia 

 

A ABP apresenta várias mudanças e críticas aos modelos tradicionais de 

ensino, como aprendizagem colaborativa e comportamental, visando em um 

aprendizado que resulta em mudança de comportamento e que motiva os 

alunos melhorando os resultados educacionais Milter e Stinson (1995) (apud 

OLIVEIRA, 2012). 

A ABP provoca a criação de situações-problemas, o que para Meirieu 

(1999, p. 92), define situação-problema como sendo: 

situação didática na qual se propõe ao sujeito uma tarefa que ele não 

pode realizar sem efetuar uma aprendizagem precisa. Esta 

aprendizagem, que constitui o verdadeiro objetivo da situação-

problema, se dá ao vencer o obstáculo na realização da tarefa. Assim a 

produção impõe a aquisição, uma e outra devendo ser o objeto de 

avaliações distintas, Meirieu (1999, p. 92). 

 

As situações didáticas devem ser avaliadas pelas motivações, 

competências e capacidades, da mesma forma que a ABP. O discente assume o 

papel ativo, pois se torna responsável pelo seu aprendizado e, motivado, busca 
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conhecimento para solucionar os problemas. Enquanto que o docente passa a 

ser um “orientador”, “facilitador” na construção desse conhecimento Ribeiro 

(2005) (apud RODRIGUES, 2012). 

De acordo com Engel (1997) (apud IVAMA e ITO, 1997), a ABP 

possibilita aos estudantes: 

 Praticar abordagens lógicas e analíticas em situações que não lhes são 

familiares; 

 Ativar seu conhecimento prévio; 

 Elaborar novo conhecimento; 

 Aprender no contexto em que o aprendizado será aplicado; 

 Aprender em um modelo integrado; 

 Praticar a aplicação de novos conhecimentos; 

 Praticar o raciocínio crítico; 

 Praticar a autoaprendizagem; 

 Praticar as habilidades de comunicação; 

 Praticar a colaboração em equipe. 

Uma forma que permite que o aluno identifique sua deficiência antes da 

conclusão do curso/treinamento é fazer o acompanhamento contínuo da 

aprendizagem. Sendo um aspecto importante para ABP, é possível fazer esse 

acompanhamento através de avaliações. Segundo Sarubbi (1971) (apud TURRA 

et al., 1989), avaliação é: 

é um processo complexo, que começa com a formulação de objetivos e 

requer a elaboração de meios para obter evidência de resultados, 

interpretação dos resultados para saber em que medida foram os 

objetivos alcançados e formulação de um juízo de valor, Sarubbi 

(1971). 

Bloom (1983), define três modalidades de avaliações: 

 Avaliação Diagnóstica – Visa verificar a presença ou ausência de 

conhecimentos e habilidades, determinando se o estudante possuí pré-

requisitos para novas experiências de aprendizagem.  

 Avaliação Formativa – O professor e o aluno são informados sobre o 

resultado da aprendizagem, verificando se os objetivos estabelecidos 
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durante o curso estão sendo alcançados. Para assegurar uma ótima 

sequência do ensino-aprendizagem tanto o professor como o aluno, 

recebem um feedback de ação. Para o aluno, esse feedback retorna o que 

ele aprendeu e o que precisa aprender. Para o professor, identifica falhas 

com os estudantes como nos aspectos de ensino. 

 Avaliação Somativa – Classifica o estudante de acordo com níveis de 

aproveitamento apresentados, avaliando em que grau os resultados são 

alcançados ao longo e ao final de um curso. 

Existe ainda a avaliação autêntica, onde são estimulados o pensamento 

crítico e o trabalho em equipe para a resolução de um problema real. Dessa 

forma, equiparando-se as abordagens baseadas em ABP, Herrington & 

Herrington (1998) (apud ANDRADE 2013) destacam sete elementos principais 

de uma avaliação. São eles: 

 O contexto precisa ser real; 

 Os alunos precisam participar efetivamente na solução do problema, 

ou seja, ser ativo em vez de passivo; 

 Os alunos precisam dedicar tempo e esforço para colaborar com 

outras pessoas envolvidas na solução problemas; 

 O problema tem de ser real, e de relevante complexidade; 

 A avaliação precisa ser integrada com os alunos; 

 A avaliação deve incluir o desempenho de múltiplos indicadores; 

 Os indicadores precisam ser bem definidos e os critérios confiáveis.  

De acordo com Enemark e Kjaersdan (1997) (apud ARAÚJO e SASTRE, 

2009), uma série de benefícios que a ABP propicia são elencados, dentre eles: 

 Favorece a integração entre a universidade e a empresa – os 

estudantes trazem para universidade diversos problemas não 

resolvidos de várias áreas do conhecimento, aprendendo assim a 

resolver problemas em suas profissões. O supervisor, entretanto, 

mantém contato com a empresa e seus problemas; 

 Favorece a integração entre o ensino e a pesquisa – quando os grupos 

não conseguem resolver os problemas, os professores e supervisores, 

aplicam os resultados de ponta dos estudos mais relevantes; 
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 Favorece, também, a integração entre a pesquisa e a empresa – novas 

soluções são buscadas para os grandes problemas empresariais e 

sociais; 

 Favorece soluções interdisciplinares – para solucionar problemas 

complexos, ainda sem solução, do mundo real, os estudantes 

necessitam aprender a relacionar conhecimentos de diferentes áreas, 

usando conhecimentos de diversas disciplinas; 

 Requer os conceitos mais atuais – os problemas levam os estudantes a 

procurar os conceitos mais atuais, seja na internet, com reuniões com 

especialistas, ou por outro meio, fazendo com que o professor não 

precise decidir o que os alunos devem aprender; 

 Atualiza os professores – as perguntas sobre novas teorias que os 

estudantes encontram na internet ou àquelas sobre um possível 

estudo que venham a realizar precisam ser respondidas. Dessa forma, 

o professor precisa estar atualizado para responder todas as questões, 

pois na ABP todas as perguntas precisam ser respondidas, obrigando 

o docente a estar atualizado; 

 Favorece a criatividade e a inovação – para resolver problemas ainda 

não solucionados, os estudantes precisam ter contato com outras 

ideias e pessoas para encontrar soluções criativas e inovadoras, sem 

nenhum manual nem tradição que sirva de guia; 

 Favorece as habilidades em desenvolvimento de projetos – através da 

experiência adquirida com os diversos projetos já trabalhados na vida 

acadêmica, os estudantes conseguem criar e estruturar projetos, 

desde a definição do problema à avaliação e as consequências. Através 

de relatórios ou artigos científicos, os estudantes expõem os 

resultados sobre o trabalho realizado; 

 Favorece as habilidades de comunicação – o estudante aprende a 

debater suas ideias, experiências e seus valores aos colegas, além de 

discutir sobre o conteúdo no grupo; ao professor; seus problemas e 

soluções a uma banca examinadora; entre outros; 

 Favorece o aprendizado eficaz – o grupo de projeto também é um 

grupo de estudo eficiente, através da troca de conhecimento entre os 

estudantes do grupo. Como estão no mesmo nível de formação, 
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apresentam ideias em que todos os integrantes possam compreender 

e assim apresentar, sempre, novos conhecimentos; 

 Cria um entorno social – em algumas instituições de ensino, salas 

próprias para os grupos de projeto podem ser criadas, 

proporcionando um melhor entorno social nas unidades.  

Hmelo-Silver (2014) enfatiza que na ABP, os estudantes trabalham em 

pequenos grupos colaborativos e precisam aprender e aplicar conhecimentos, 

no intuito de resolver um problema. O professor age como um facilitador, 

orientando a aprendizagem dos alunos, através do ciclo de aprendizagem, 

conforme retrata a Figura 1. Neste ciclo, os estudantes são apresentados a um 

cenário de problema. Eles formulam e analisam o problema, identificando os 

fatos relevantes do cenário. Este processo de identificação ajuda os estudantes a 

representar o problema. Dessa forma, é possível compreender melhor o 

problema e assim melhor gerar hipóteses sobre possíveis soluções. Uma parte 

importante deste ciclo é identificar as deficiências de conhecimento; dessa 

forma, os estudantes realizam uma aprendizagem autodirigida, ou seja, eles vão 

em busca de novos conhecimentos para solucionar os problemas. Após a 

aprendizagem autodirigida, os estudantes aplicam seus novos conhecimentos e 

avaliam suas hipóteses de acordo com os novos conhecimentos adquiridos. Na 

conclusão de cada problema, os estudantes refletem sobre o conhecimento 

abstrato adquirido. O professor ajuda os estudantes a aprender as habilidades 

cognitivas necessárias para resolução dos problemas. Os estudantes adquirem 

habilidades necessárias para resolver problemas ao logo da vida, através da 

aprendizagem autodirigida. 
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Figura 1 - Ciclo de aprendizagem baseada em problemas 

De acordo com Schank (1995) (apud Martins 2002), é muito difícil obter 

uma instrução individualizada devido ao grande número de estudantes. Uma 

ferramenta importante que pode mudar esse paradigma é o computador. 

Aprendizagem natural permite que o aluno experimente, acerte e erre, de forma 

que as respostas são dadas após conclusões obtidas, fazendo com que o aluno 

lembre-se da solução do problema, caso necessite. 

Nesse sentido, os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) permitem, 

ao estudante, autonomia, independência, organização, interação, além de uma 

aprendizagem colaborativa. Desta forma, para Valentini, Soares (2005), um 

AVA é um espaço social, constituído de interações cognitivo-sociais sobre, ou 

em torno de, um objeto de conhecimento, no qual as pessoas interagem 

mediadas pela linguagem da hipermídia visando o processo de ensino-

aprendizagem. 

Por meio de uma aprendizagem colaborativa, autônoma e interativa, a 

ABP com o suporte de AVA pode apresentar uma forma de aprendizagem eficaz 
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e eficiente. O AVA possuí ferramentas como Fórum, Chat, Web Quest, Vídeo-

Chat, entre outros, que, atrelado as premissas da ABP, contribuí na 

aprendizagem do estudante e na construção de seu conhecimento. No Fórum, 

por exemplo, o professor pode disponibilizar um tema polêmico para ser 

discutido entre os estudantes. O tema pode ser especificado pelo professor, ou 

sugerido por demanda, ou até mesmo os estudantes podem sugerir nas 

discussões alguns temas. 

Essas ferramentas, para Martins (2002), quando bem trabalhadas: 

despertam no aluno (dependendo do incentivo motivacional do 

professor) um interesse a pesquisa, discussão, reflexão e o 

compartilhamento dos seus pensamentos. Promove a autonomia com 

responsabilidade no aprendizado e, de certa forma, facilita a auto 

avaliação, pois essa troca de ideias permite averiguar outra forma de 

pensar sobre o tema. Com isso, pode-se aumentar as possibilidades de 

acesso ao conhecimento através da troca de informação, sustentando-

se uma aprendizagem mútua sobre o conhecimento, Martins (2002). 

Com isso, a APB com o suporte do AVA pode desenvolver no estudante, 

autonomia no aprendizado, reflexão, auto avaliação, trabalho em equipe, 

autoconfiança, tomada de decisão, criticidade, planejamento estratégico, 

atenção, aprendizagem autorregulada, entre outras propriedades. 

2.2. ENSINO DE COMPUTAÇÃO 

  

A Computação faz parte do dia a dia da população. Diversas tecnologias 

estão envolvidas em atividades corriqueiras como fazer uma ligação. De acordo 

com França et al (2014): 

A Computação constitui uma área de conhecimento que permeia todas 

as atividades humanas, de forma que não se pode imaginar uma 

sociedade sem computadores e suas tecnologias. Não se pode imaginar 

o cidadão ignorante em Computação, enquanto ciência, já que, em 

qualquer atividade profissional, haverá pelo menos o uso de 

tecnologias da informação atrelada a um raciocínio computacional 

(algorítmico). Ainda, existem inúmeros problemas das áreas das 

Ciências Exatas, Humanas, Artes, e da realidade cotidiana que 

poderiam ser resolvidos com o seu auxílio, França et al (2014). 
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 No ensino de Computação, a aprendizagem dos conteúdos apresenta uma 

série de dificuldades, muitas delas devido a utilização de metodologias 

tradicionais. Esses modelos tradicionais de acordo com Afonso e Pereira (2013) 

o professor transmite seu saber em aulas expositivas e em alguns casos, com 

baixo grau de interação. Para Gomes et al (2008) os tempos letivos são curtos 

com turmas grande, causando dificuldade para promover um ensino 

personalizado, além disso os professores acham que o ensino superior não 

necessita de pedagogia, não diversificando suas estratégias e tendo como 

concepção que os alunos tem obrigação de adaptar-se ao estilo de cada 

professor. 

 Como exemplo, uma das disciplinas que causa mais retenção e evasão nos 

cursos de Computação é a disciplina de Programação que exige do aluno 

habilidades como raciocínio lógico, compreensão do problema e abstração. 

 A evasão nos cursos de Computação no Brasil não é algo recente. 

Geralmente os alunos desistem do curso logo no primeiro ano do ensino 

superior, grande causa disso são as disciplinas de cálculo e de programação 

como cita Giraffa et al (2013). Hinterholz JR (2009) (apud PRIETCH et al, 

2010) cita alguns problemas que causam desmotivação, reprovação ou evasão, 

são eles: (1) dificuldade no desenvolvimento do raciocínio lógico; (2) falta de 

motivação, pois o aluno acredita que a disciplina é um obstáculo difícil de ser 

superado; (3) o ensino instrucionista, além de os mesmos não conseguirem 

relacionar a teoria e a prática; e, (4) dificuldade na assimilação de abstrações e 

desenvolvimento de raciocínio lógico. 

2.3. TRABALHOS RELACIONADOS 

  

Uma proposta para o ensino de Engenharia de Software a partir da 

Resolução de Problemas (CERA et al., 2012) é um trabalho que apresenta o 

emprego da ABP como contribuição da aprendizagem da Engenharia de 

Software (ES) quanto para estimulação das referidas habilidades profissionais. 

A ABP é aplicada através de um currículo desenvolvido para o curso de ES da 

UNIPAMPA, baseado nos currículos da IEEE e ACM. 
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  Já o trabalho PBL Manager: Uma Ferramenta de Compartilhamento de 

Problemas para Auxílio à Metodologia de Ensino PBL (SANTOS et al., 2010) 

apresenta uma ferramenta de software voltado para WEB que oferece suporte à 

elaboração e compartilhamento de problemas. Para construção desta 

ferramenta, foram realizadas comparações de software que apoiavam o ensino. 

A ferramenta tem como diferencial possibilitar que professores armazenem 

problemas em uma base de dados compartilhada, além de realizar uma busca 

avançada dos problemas, através de palavras-chaves. Ainda é possível imprimir 

os problemas já formatados tanto para aplicação dos problemas, quanto para 

apoio ao tutor. 

 OntoPBL: Uma Ontologia de Domínio Sobre Aprendizagem Baseada em 

Problemas (FONTES et al., 2011) apresenta uma ontologia de domínio para 

ABP, é um trabalho que tem como objetivo solucionar o problema relacionado à 

falta de representação formal dos conceitos inerentes à ABP, de forma 

estruturada, formalizada e que busque facilitar o acesso eficaz a informações 

sobre o presente domínio. 

 O artigo Um estudo de mapeamento sistemático sobre ontologias para a 

metodologia de Aprendizagem Baseada em Problemas (SOUZA et al.,2014) 

mostra um mapeamento sistemático sobre ontologias na metodologia ABP de 

2007 à 2013 é apresentado neste trabalho, tendo como questão central: “Quais 

tipos de ontologias estão sendo propostas para o domínio de aprendizagem 

baseada em problemas?”. Foram obtidos 13 artigos relevantes, na qual alguns 

tipos de ontologias foram encontrados, dentre eles: criação de currículo para 

PBL; formalização de cônicas e outros; formalização de contexto de 

aprendizagem; aprendizagem multidisciplinar; formalização de ciclos PBL; 

adaptação e recomendação de conteúdos; e representação de termos. 

 Uma ontologia de domínio para a metodologia de Aprendizagem Baseada 

em Problemas (SOUZA, et al.,2014) é um artigo que tem como objetivo de 

estudo a criação de uma ontologia para representação semântica da 

metodologia ABP. Essa ontologia tem por objetivo descrever os elementos 

essenciais que devem ser considerados na ABP, representando-os 

semanticamente, além de apoiar a discussão colaborativa. 
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 O trabalho Aprendizagem Baseada em Problemas mal-estruturados: 

Programação e Cidadania (JACINTO et al.,2011) apresenta uma proposta de 

interdisciplinaridade nos quais resultados como jogos educativos, ontologias, 

debate e solução de alguns problemas mal estruturados foram obtidos. Nele, um 

problema mal estruturado é apresentado ao aluno, que faz a leitura da 

bibliografia relacionada, pesquisa de dados, constrói ontologias referentes ao 

problema e realiza debates. Na sequência, faz uso do seu saber tecnológico, ou 

busca mais conhecimento tecnológico de forma que consiga implementar um 

software que resolva o problema. 

 O trabalho Utilizando PBL no ensino de Computação Ubíqua (SOUZA et 

al.,2010) apresenta uma experiência no emprego da ABP como método 

pedagógico no ensino de computação ubíqua. Em 2008, a disciplina Tópico em 

Sistemas Distribuídos e Redes – Computação Pervasiva foi trabalhada com ABP, 

possuindo as seguintes características: 15 sessões de tutoria de 4 horas cada, 

onde a primeira hora era dedicada a aulas expositivas. As situações problemas 

tinham 3 sessões, onde as questões de aprendizagem eram formuladas; além 

disso, tinha a Medicina como domínio escolhido e as avaliações eram realizadas 

por auto avaliação e uma avaliação coletiva. 

 Já o artigo Uma experiência integrada de Programação Orientada a 

Objetos, Estruturas de Dados e Projeto de Sistemas com PBL (BITTENCOURT 

et al.,2013) mostra um relato de experiência de integração das disciplinas de 

programação orientada a objetos, estrutura de dados e projetos de sistemas, 

utilizando a metodologia ABP, sendo relatado, neste trabalho, o seu 

planejamento e implementação. 

 Por fim o trabalho Um mapeamento Sistemático para Problem Basead 

Learning aplicado à Ciência da Computação (OLIVEIRA et al.,2012) apresenta 

um mapeamento sistemático que tem como finalidade identificar os estudos que 

envolvem a pratica de PBL com o ensino de ciência da computação 
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Nesta Sessão, são apresentados o tipo de pesquisa, a abordagem 

metodológica empregada, bem como o procedimento utilizado para a sua 

realização. 

3.1. TIPO DE PESQUISA E MÉTODO UTILIZADO 

 

Quanto à sua abordagem, esta pesquisa é, essencialmente, de cunho 

quantitativo e qualitativo, onde, segundo Richardson (1989) (apud DALFOVO et 

al, 2008), o método quantitativo caracteriza-se pelo emprego da quantificação, 

tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento dessas, 

através de técnicas estatísticas, desde as mais simples até as mais complexas. Já 

o método qualitativo se difere, em princípio, do quantitativo, à medida que não 

emprega um instrumental estatístico como base na análise de um problema, não 

pretendendo medir ou numerar categorias. 

Quanto à sua natureza, trata-se de uma pesquisa aplicada, na qual, para 

Gerhardt; Silveira (2009), objetiva-se gerar conhecimentos para aplicação 

prática, dirigidos à solução de problemas específicos. Ainda, envolve verdades e 

interesses locais.  

Quanto aos seus objetivos, ela possui um caráter exploratório que, de 

acordo com Gerhardt; Silveira (2009), cujo foco é proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a 

construir hipóteses. 

Quanto aos procedimentos utilizados, trata-se de uma pesquisa 

bibliográfica, onde, para Fonseca (2002) (apud Gerhardt, Silveira, 2009)  

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências 

teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, 

como livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer 

trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que 

permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. 

Existem porém pesquisas científicas que se baseiam unicamente na 

pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas 
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com o objetivo de recolher informações ou conhecimentos prévios 

sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta 

Por fim, decidiu-se utilizar, como método, o mapeamento sistemático, 

pelas suas características, destacadas na Subseção 3.2. 

3.2. MAPEAMENTO SISTEMÁTICO 

 

Segundo Petticrew e Rovberts (2006), o Mapeamento Sistemático 

constitui uma pesquisa de literatura, visando identificar os tipos de estudos que 

podem ser abordados por uma Revisão Sistemática, como também indicar o 

local no qual os mesmos foram publicados, em que bases de dados eles foram 

indexados e quais os tipos de resultados apresentados. 

O Mapeamento Sistemático possibilita uma visão mais ampla dos estudos 

primários, tornando-o dependente da realização de mapeamentos para revelar 

as evidências da pesquisa (KITCHENHAM, 2007). 

Arksey e O’Malley (2005) (apud Oliveira, 2012) cita alguns motivos que 

respaldam a realização e estudo de um Mapeamento Sistemático, dentre eles: 

 É útil para conhecer a extensão, alcance e natureza das áreas de 

pesquisa, mapeando as áreas de estudo, onde se tem conhecimento 

dos materiais que estão disponíveis; 

 Identificar a relevância da necessidade de se fazer ou não uma 

Revisão Sistemática completa; 

 Descrever com mais detalhes os resultados de uma pesquisa em uma 

determinada área de estudo, proporcionando assim, uma síntese dos 

resultados do Mapeamento Sistemático; 

 Identificar lacunas existentes de pesquisa da literatura em uma área 

de pesquisa. 

Por apresentar tais características, esta abordagem foi escolhida como 

procedimento metodológico para a realização deste trabalho. 

O Mapeamento Sistemático descrito nesta pesquisa foi conduzido com o 

objetivo de reunir informações a fim de fornecer uma maior abordagem dos 

estudos referentes à Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), 

possibilitando a compreensão do uso desse método de ensino, bem como novas 

estratégias para o ensino da Computação, na Educação Superior. 
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Durante o procedimento, foi elaborado um protocolo, onde foram 

descritos o processo e os métodos aplicados na pesquisa. A seguir, uma 

apresentação das informações referentes ao protocolo utilizado. 

Questões de pesquisa têm um papel importante no Mapeamento 

Sistemático, de forma que o principal guia para a pesquisa partiu da seguinte 

questão central: 

 Qual a contribuição da ABP, na Educação Superior, para o 

ensino da Computação? 

A partir desta questão central, questões secundárias foram elaboradas, 

como seguem: 

 QS1: Quais as principais características encontradas na ABP 

que apoiam o ensino da Computação? QS2: Que áreas do 

conhecimento são mais trabalhadas com a utilização da 

ABP? QS3: Como a metodologia ABP pode ser aplicada no 

ensino da Computação?  QS4: Que resultados foram 

obtidos, com o uso da ABP como metodologia de ensino? 

Como estratégia para realização desse estudo, a busca manual foi 

utilizada, na qual constituiu no acesso a todos os sites dos eventos e revista, 

conforme Quadro 2, bem como a leitura de cada artigo, analisando título e 

resumo. Dessa forma, todos os estudos que abordavam a metodologia ABP 

foram selecionados, independente do contexto ao qual estavam inseridos. 

 

Quadro 2 - Fontes de pesquisas utilizadas para a pesquisa 

SIGLA FONTES DE PESQUISA 

SBIE Simpósio Brasileiro de Informática na Educação 

WIE Workshop de informática na Educação 

WEI Workshop sobre Educação em Computação 

TISE 
Conferência Internacional sobre Informática na 

Educação 

RBIE Revista Brasileira de Informática na Educação 
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Após esta primeira etapa, todas as introduções dos artigos selecionados 

foram lidas e, quando elas não respondiam a questão central, os resultados 

também foram lidos. Desta forma, critérios de inclusão e exclusão foram 

aplicados, tendo dados coletados para responder as questões secundárias desta 

pesquisa, de acordo com os artigos inclusos. 

Foram inclusos todos os estudos encontrados a partir da busca manual, 

desde que o estudo estivesse disponível gratuitamente, na internet, seguindo os 

seguintes critérios de inclusão:  

 Estudos onde a ABP estivesse atrelada ao ensino de Computação; 

 Periódicos e artigos completos publicados em revistas, conferências, 

workshops ou simpósios; 

 Período de busca de cinco anos, de 2010 à 2014; 

 Estudos publicados em Língua Portuguesa; 

 Relevância que o estudo possui em relação à questão central proposta. 

 

Para a exclusão de trabalhos, os seguintes critérios foram adotados: 

 Estudos não escritos em Língua Portuguesa; 

 Utilização da ABP na Educação Infantil, Educação Básica, Educação 

Profissional e Educação Especial; 

 Estudos que não fizessem parte da área da pesquisa; 

 Estudos incompletos; 

 Estudos que fossem similares; apenas o mais completo seria considerado; 

 Dados de identificação insuficiente. 

Para a extração de informações dos artigos sobre ABP, foram utilizados 

três formulários distintos, como seguem: 

 

Formulário A 

Seu principal objetivo era coletar informações gerais dos estudos 

selecionados, de acordo com os seguintes pontos (ver Apêndice A):  

 ID – um identificador foi atribuído, distinguindo cada trabalho, no 

intuito de referenciá-los em várias partes deste mapeamento; 

 Título – Título do trabalho; 

 Autor – Lista de autores do trabalho; 

 Ano – Ano em que o trabalho foi publicado; 
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 Instituição – Instituição de Ensino relacionada ao trabalho; 

 Fonte – Fonte onde foi publicado o trabalho. 

 

Formulário B 

Posterior a seleção dos estudos, a partir das fontes de busca e conforme 

os pontos identificados e preenchidos no Formulário A, os critérios de inclusão e 

exclusão foram aplicados. Desta forma, o formulário tinha como objetivo 

destacar o motivo pelo qual o trabalho foi excluído do mapeamento sistemático. 

É possível observar no Apêndice B que o Formulário B apresenta os tópicos do 

Formulário A, além do tópico “Exclusão” que relata o motivo pelo qual o artigo 

foi excluído. 

 

Formulário C 

Após o processo descrito no Formulário B, o Formulário C registrou 

informações relevantes para responder as questões da pesquisa já citadas. 

Após a extração dos dados e preenchimento do Formulário C, foi possível 

realizar a síntese dos resultados, os quais foram apresentados através de 

gráficos, objetivando uma melhor visualização e interpretação dos resultados e 

assim ressaltar como a ABP vem sendo trabalhada e quais as lacunas 

disponíveis para pesquisas futuras. 
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4. DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Nesta sessão foram apresentados o desenvolvimento e os resultados 

obtidos do mapeamento sistemático. O desenvolvimento do mapeamento 

sistemático será apresentado de acordo com os passos seguintes: 

Análise e Resultados dos dados: nessa seção foram apresentados os dados 

gerais do mapeamento sistemático, como: quantidade de trabalhos retornados 

nas buscas, processo de seleção dos estudos primários, extração dos dados, 

entre outros; 

Análise das Evidências: Nessa seção as informações colhidas através das 

questões secundárias definida de acordo com a questão de pesquisa, foram 

apresentadas; 

Discussão dos Resultados Obtidos: Nessa seção foi apresentada a análise 

dos resultados que foram obtidos, tanto na pesquisa, como na Análise dos dados 

e Análise de Evidências. 

4.1. MAPEAMENTO SISTEMÁTICO, ANÁLISE DOS DADOS E DOS 

RESULTADOS OBTIDOS 

 

 A condução do mapeamento sistemático deu-se através da metodologia 

do processo que foi apresentada no Capítulo 3. A busca foi determinada de 

acordo com o acesso aos sites e leitura dos títulos dos artigos e periódicos e/ou 

leitura dos resumos dos mesmos. 

 No total, foram vistos 1737 artigos, conforme distribuição ilustrada no 

Quadro 3. De todos os artigos pesquisados, de 2010 à 2014, apenas 16 tratavam 

sobre Aprendizagem Baseada em Problemas; dessa forma, 16 artigos 

constituíram o levantamento de estudos relevantes. A Figura 2 apresenta o 

gráfico com a quantidade de artigos selecionados em cada fonte de busca.  
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Quadro 3 - Quantitativo de trabalhos pesquisados 

Fonte de Busca Quantidade 

SBIE 659 

WIE 298 

WEI 141 

TISE 524 

RBIE 115 

TOTAL 1737 

 

 

Figura 2 - Distribuição de trabalhos considerados 

A Figura 3 destaca como Esses artigos estão publicados, de acordo com 

seu ano de publicação. 

4
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34 
 

 

Figura 3 - Distribuição de artigos por ano de publicação 

 Observa-se que, no ano de 2010, houve uma alta evidência; entretanto, as 

publicações nos anos seguintes decaíram, justificando a sua escassez, no Brasil, 

de trabalhos relacionados à ABP. 

 Aos trabalhos selecionados, foram aplicados critérios de inclusão e 

exclusão, descritos no Capítulo 3, para selecionar quais seriam utilizados, na 

busca de respostas às questões da pesquisa. Dessa etapa, resultaram 10 artigos 

que tratam do assunto em questão. O Quadro 4 destaca a quantidade de artigos 

selecionados em cada fonte de busca e a quantidade de artigos após a aplicação 

dos critérios de inclusão e exclusão. 

Quadro 4 – Quantitativo de trabalhos pesquisados e selecionados conforme 
critérios de inclusão e exclusão 

Fonte 

de 

Busca 

Artigos 

Vistos 

Artigos 

Selecionados 

Excluídos Incluídos 

Não 

incluídos 
Indisponível 

Estudos 

Primários 

SBIE 659 4 1 0 3 

WIE 298 2 0 0 2 

WEI 141 5 1 0 4 

TISE 524 4 4 0 0 

7

3 3

1

2

0
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RBIE 115 1 0 0 1 

TOTAL 1.737 16 6 0 10 

 

Dessa forma, a partir da aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, no 

Apêndice A, encontram-se 16 artigos selecionados para este estudo; porém, 6 

deles não eram relevantes para esta pesquisa, contabilizando 10 artigos 

considerados inclusos para responder as questões da pesquisa. 

4.2. ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS 

 

Nessa Seção, são apresentados os principais resultados de cada questão 

secundária de pesquisa, bem como as categorias onde cada uma encontra-se 

classificada.  Na Seção 4.2.1, encontram-se as evidências das características da 

ABP encontradas nos estudos primários para a aplicação desse método na 

Computação. Na Seção 4.2.2, estão dispostas as evidências relacionadas à 

aplicação da metodologia APB no ensino de Computação. Na Seção 4.2.3, são 

apresentadas as áreas de conhecimento na qual a ABP é utilizada. Por fim, a 

Seção 4.2.4, apresenta os resultados, produções, obtidas com o uso da ABP 

como metodologia de ensino. Todas as evidências foram devidamente 

referenciadas pelos 11 estudos, e os números das referências foram precedidos 

por EP (Estudo Primário), com o intuito de facilitar a compreensão das 

referências do mapeamento sistemático. Alguns estudos foram classificados em 

mais de uma categoria, conforme ilustra o Quadro 5 

Quadro 5 - Classificação dos estudos primários 

CATEGORIA 
ESTUDOS 

PRIMÁRIOS 
QUANTIDADE 

CARACTERÍSTICAS 
EP02, EP05, EP07, 

RP08, EP10, EP11, EP12 
7 

ÁREAS DO 

CONHECIMENTO 

EP05, EP07, EP08, 

EP10, EP11, EP12 
6 
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METODOLOGIA 
EP02, EP05, EP07, 

EP08, EP10, EP11, EP12 
7 

RESULTADOS 

EP02, EP03, EP04, 

EP05, EP06, EP07, 

EP08, EP11, EP12 

9 

4.2.1. CARACTERÍSTICAS 

  

Quais as principais características encontradas na ABP que apoiam o 

ensino da Computação? O objetivo desta pergunta foi mapear as características 

do método ABP no ensino da Computação. 

Woods e Barrows (apud Oliveira 2012) definem as características da ABP, 

tornando possível realizar uma comparação da abordagem das características 

pelos estudos primários. Estas características, citadas por Oliveira (2012), são: 

1 – Aprendizagem em grupo; 

2 – Colaboração entre participantes; 

3 – Aprendizagem autodirigida; 

4 – Foco na resolução de problemas; 

5 – Problema inicia o processo; 

6 – Mudança no papel do professor; 

7 – Mudança no papel do aluno. 

Com isso, a Figura 4 apresenta os resultados dos artigos analisados. 
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Figura 4 - Respostas da Categoria 1 

O Quadro 5 apresenta os estudos e as características encontrados em cada 

estudo. 

Quadro 6 - Características e estudos desenvolvidos 

Características Estudo Primário Quantidade - % 

Aprendizagem em grupo EP10, EP12 2 (11%) 

Colaboração entre 

participantes 
EP02 1 (6%) 

Aprendizagem 

autodirigida 
EP02, EP11 2 (11%) 

Foco na resolução de 

problemas 
EP07, EP08, EP11, EP12 4 (22%) 

Problema inicia 

processo 
EP05 1 (6%) 

Mudança no papel do 

professor 

EP02, EP05, EP10, 

EP12 
4 (22%) 

Mudança no papel do 

estudante 

EP02, EP05, EP10, 

EP12 
4 (22%) 

0 1 2 3 4 5

Aprendizagem em grupo

Colaboração entre participantes

Aprendizagem autodirigida

Foco na resolução de problemas

Problema inicia o processo

Mudança no papel do professor

Mudança no papel do estudante

Quantidade
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Cada tópico de pesquisa foi brevemente descrito e acompanhado dos 

estudos primários que foram relacionados ao tópico, juntamente com as 

evidências que mostram a relação. 

 

Aprendizagem em grupo 

 

Neste grupo, os trabalhos selecionados apresentam que os alunos 

poderão ter uma maior facilidade de aprendizado para a realização dos 

trabalhos em equipe. 

EP10: Objetiva mostrar que a ferramenta propõe uma aprendizagem em grupo 

“A ferramenta apresentada neste trabalho propõe um aprendizado focado na 

coesão de grupo e na educação da coletividade” 

EP12: Apresenta a importância do trabalho em grupo evidenciando suas 

vantagens 

“os acadêmicos também irão aprimorar suas habilidades e conhecimentos 

através do autoconhecimento e pela troca de experiências entre colegas. Esse 

último é estimulado pelo emprego da ABP e tem um papel importante, pois 

permite aos acadêmicos, com dificuldades de aprendizado, uma oportunidade 

de supri-las através da interação com seus colegas.” 

 

Colaboração entre participantes 

 

Neste grupo, estão presentes os trabalhos nos quais os alunos podem 

compartilhar o conhecimento adquirido, discutir, esclarecer e dar opiniões 

sobre os problemas e sobre as opiniões dos demais integrantes. 

EP02: evidenciar a colaboração entre participantes 

“Colaboração: no processo de aplicação da PBL, os estudantes, membros de um 

grupo, devem trabalhar em conjunto, colaborando uns com os outros na 

resolução dos problemas” 
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Aprendizagem autodirigida 

 

Autores apresentam como característica a aprendizagem autodirigida 

durante o processo de ensino/aprendizagem. 

EP02: Apresenta características aos quais os estudantes são responsáveis por 

sua aprendizagem 

“Auto-aprendizado: é a maneira como os estudantes adquirem os 

conhecimentos necessários para a resolução dos problemas; 

Capacidade de resolução dos problemas: os estudantes devem desenvolver as 

habilidades necessárias para serem capazes de resolverem os problemas 

propostos.” 

EP11: Objetiva mostrar que os estudantes têm um trabalho maior ao ter uma 

aprendizagem baseada em problemas 

“Competências de PBL. A utilização da metodologia de aprendizagem baseada 

em problemas e projetos permitiu adquirir um conjunto de competências de 

comunicação, colaboração, liderança, autodidatismo e raciocínio crítico, dentre 

outras. A metodologia demanda um esforço maior do estudante, porém resulta 

na aquisição de mais experiência e independência em comparação a 

metodologias de ensino tradicionais” 

 

Foco na resolução de problemas 

 

Neste tópico, o problema é o guia do processo de ensino-aprendizagem; 

ou seja, a partir dos problemas os estudantes poderão adquirir as mais diversas 

habilidades. Se faz importante ter um problema claro e bem elaborado. 

EP07: Apresenta evidências de como o problema é disposto e quais os 

caminhos tomados pelos estudantes 

“ao invés de cada problema, denominado Situação Problema (SP), ser tratado 

em 02 sessões de tutoria, decidiu-se tratá-lo em 03 sessões: a primeira dedicada 

à apresentação da SP e à formulação dos objetivos de aprendizagem, 

denominados Questões de Aprendizagem; a segunda dedicada ao retorno, à 

integração das informações e à discussão em grupo das soluções propostas pelos 

estudantes para a SP, a fim de que cada um pudesse decidir e documentar, via 

uma Síntese Provisória, o melhor caminho a seguir na implementação; a 
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terceira dedicada às apresentações pelos estudantes das implementações em 

JME, culminando com a documentação de todo o processo via uma Síntese 

Definitiva” 

EP08: Foco na resolução de problemas 

“A disciplina foca seu estudo em dois assuntos principais: o estudo e 

classificação de problemas e o estudo das principais estratégias para resolução 

de problemas.” 

EP11: Características dos problemas são apresentados nessa evidência 

“...problemas práticos embasados em situações reais, com duração apropriada 

para permitir a aquisição de conhecimentos e a prática de habilidades de 

programação.” 

EP12: O que um problema precisa 

“Os problemas precisam ser motivadores e desafiantes para que os acadêmicos 

questionem-se e sintam-se estimulados a propor uma solução.” 

 

Problema inicia processo 

 

Nesse tópico, o estudante é apresentado, antes de qualquer contato com o 

assunto a ser abordado, ao problema, onde o mesmo conhecerá o problema e 

planejar os passos para sua resolução. 

EP05: O problema é o ponto de início da aprendizagem 

 “A ideia da proposta é selecionar um problema mal estruturado que seja 

relevante no cotidiano dos alunos” 

 

Mudança no papel do professor 

 

Objetiva apresentar as evidências nas quais os autores enfatizam a tarefa 

do professor. 

EP02: O professor é denominado facilitador 

“...o facilitador desempenhe estratégias de ensino específicas, que deverão ser 

aplicadas aos alunos, para que esses possam desenvolver competências e/ou 

superar algumas deficiências, detectadas pelo facilitador durante a resolução de 

um problema” 

EP05: Papel do professor 
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“O professor será um mediador no debate, podendo interferir quando achar 

necessário buscando promover um debate proveitoso” 

EP10: Facilitar, coordenar, auxiliar, características do professor 

“...os professores coordenaram o processo de construção das fábricas de 

software dentro da ferramenta...executando o papel de consultores especialistas 

em áreas de sua disciplina, facilitando no processo de aprendizado e auxiliando 

na criação e análise dos produtos gerados, por meio de reuniões periódicas de 

acompanhamento, análise de artefatos gerados e avaliações individuais de 

desempenho.” 

EP12: Professor como mediador 

“Cada equipe de trabalho tem um professor tutor que acompanha suas 

atividades figurando como um mediador.” 

 

Mudança no papel do estudante 

 

Objetiva apresentar evidências que ressaltam o papel do aluno durante o 

processo de ensino-aprendizagem do método ABP 

EP02: O estudante é responsável por sua aprendizagem 

“é de suma importância que os estudantes se mantenham motivados durante o 

processo da ABP, principalmente pelo fato de serem responsáveis pela sua 

própria aprendizagem.” 

EP05: Perspectiva do estudante alterada 

“...passando de mero espectador crítico a alguém que busca e apresenta 

soluções, ou seja, desenvolva sua cidadania.” 

EP10: apresenta nova forma de aprendizagem do estudante, mostrando uma 

mudança no papel do mesmo 

“A construção do conhecimento está focada na absorção do mesmo através de 

problemas reais e aprendizagem prática caracterizada pelo envolvimento dos 

alunos em determinadas atividades, com resultados mais positivos, visto que os 

alunos tornam-se responsáveis pela definição de rumos de uma situação 

proposta.” 

EP12: entende, cria e implementa soluções 

“Os acadêmicos responsabilizam-se pelo entendimento do problema, pela 

criação de uma proposta de solução e pela implementação desta proposta.” 
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4.2.2. ÁREAS DO CONHECIMENTO 

 

Que áreas do conhecimento são mais trabalhadas com a utilização da ABP? 

Essa pergunta tem como objetivo verificar quais áreas do conhecimento a 

ABP é mais aplicada como metodologia de ensino-aprendizagem.  

A Figura 5 apresenta o resultado dos estudos analisados para responder a 

questão de pesquisa. No Quadro 7, são apresentados os estudos e as áreas do 

conhecimento a eles relacionadas. 

 

Figura 5 - Respostas da Categoria 2 

 

Quadro 7 - Áreas do conhecimento e estudos 

Áreas do 

conhecimento 
Estudo Primário Quantidade - % 

Engenharia de Software EP10, EP12 2 (16,7%) 

Programação EP05, EP11 2 (16,7%) 

Computação ubíqua EP07 1 (8,3) 

Interdisciplinaridade EP05, EP08 2 (16,7%) 

Estrutura de dados EP11 1 (8,3) 

2 2

1

2

1 1

2

1

Engenharia de Software Programação

Computação Ubíqua Interdisciplinar

Estrutura de dados Projeto de Sistemas

Resolução de problemas Sociedade, Inovação e Tecnologia
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Projeto de sistemas EP11 1 (8,3) 

Resolução de problemas EP08, EP12 2 (16,7%) 

Sociedade, Inovação e 

Tecnologia 
EP05 1 (8,3) 

 

4.2.3. METODOLOGIAS 

 

Como a metodologia ABP pode ser aplicada no ensino da Computação? 

Para responder essa pergunta, foram listados os principais critérios de 

como a metodologia é aplicada. Quatro critérios foram listados dividindo as 

aplicações de ABP. A Figura 6 apresenta os tópicos e a quantidade de estudos 

classificados entre eles  

 

Figura 6 - Respostas da Categoria 3 

As evidências extraídas dos estudos primários estão sumarizadas no 

Quadro 8 e descritas posteriormente. 

Quadro 8 - Metodologias da aplicação da ABP 

Metodologias Estudo Primário Quantidade - % 

0 1 2 3 4 5 6

Problema

Ambiente

Papel do professor

Processo

Quantidade
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Problema 
EP05, EP07, EP08, 

EP11, EP12 
5  (35,7%) 

Ambiente EP02, EP05, EP10 3 (21,4%) 

Papel do professor EP05, EP12 2 (14,3%) 

Processo EP07, EP10, EP11, EP12 4 (28,6%) 

 

 

Problema 

 

ABP é uma metodologia focada na resolução de problemas, de forma que 

esse tópico tem como objetivo apresentar estudos primários que evidenciem 

como o problema deve ser tratado, ou como ele irá ajudar no processo de 

ensino-aprendizagem utilizando a ABP. 

EP05: Objetiva Apresentar como o problema foi trabalhado 

“...Esse problema será trabalhado de forma interdisciplinar e simultânea 

pelas disciplinas Linguagem de programação e Sociedade, Inovação e 

Tecnologia.” 

EP08: Apresenta 7 (sete) passos que são recomendados para solução de um 

problema, como seguem: 

1. Esclarecimento da terminologia - visa identificar palavras, expressões, 

termos técnicos ou qualquer coisa que não esteja clara no problema. Se 

membros do grupo conseguirem esclarecer os significados, deve-se 

avançar para o próximo passo; caso contrário, a terminologia dúbia deve 

ser incluída nos objetivos de aprendizado; 

2. Listagem das questões envolvidas - visa apenas identificá-las sem 

explicar o porquê, muito menos propor soluções para as mesmas; 

3. Discussão das questões, que é o passo principal da primeira sessão de 

tutoria - visa trazer para a discussão os conhecimentos prévios do grupo. 

Trabalhar em grupo é essencial, principalmente, sabendo respeitar a 
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opinião dos outros e fazer da discussão mais uma oportunidade de 

aprender; 

4. Resumo da discussão - visa relembrar as questões listadas, as 

contribuições dos conhecimentos prévios e as hipóteses de soluções 

levantadas; 

5. Formulação dos objetivos de aprendizado - visa, a partir das questões 

identificadas da primeira discussão e com base nos conhecimentos 

prévios, identificar assuntos ou temas que precisam ser estudados para a 

resolução do problema;  

6. Busca de informações - visa o estudo e a busca de informações, sendo 

esse passo essencialmente individual. Recomendam-se livros, artigos de 

revistas e eventos, busca em bases de dados, sobretudo na Internet, e 

opiniões de especialistas;  

7. Retorno, integração das informações e resolução do problema - são os 

objetivos da segunda sessão de tutoria, onde todos trazem informações e 

o grupo discute o que pode ser útil para a resolução do problema, sem a 

pretensão de esgotar os temas discutidos. 

EP08: Apresenta estratégias para resolução de problemas 

1. Abstração - resolve-se o problema em um modelo controlado do sistema 

antes de tentar aplicar a solução ao mundo real;  

2. Analogia - usa-se uma solução que resolve um problema análogo;  

3. Brainstorming - técnica colaborativa de resolução, na qual integrantes de  

um grupo sugerem várias soluções ou ideias, desenvolvendo-as até que 

um consenso seja atingido;  

4. Divisão-e-conquista - decompõe-se o problema em problemas menores, 

para os quais se conhece ao menos uma das soluções. Posteriormente, 

desenvolve-se uma regra de junção para as soluções dos problemas 

menores;  

5. Teste de hipótese - assume-se uma possível explicação do problema e 

tenta-se provar esta explicação;  

6. Pensamento lateral - abordagem na qual as soluções são obtidas 

indiretamente ou por processos criativos, sem a necessidade de um 

sistema lógico-formal;  
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7. MEA (means-ends analysis) - estratégia de busca de soluções onde, 

partindo-se de um determinado estado de busca, escolhe-se uma ação 

(ou estratégia) de busca a partir deste estado que minimize a distância 

entre o estado anterior e o novo estado encontrado;  

8. Método dos objetos focais - produção de uma nova solução a partir da 

combinação de outras soluções;   

9. Análise morfológica - técnica aplicada a problemas complexos não-

quantificados e multidimensionais, que utiliza a técnica de cross 

consistency assessment (CCA) para realizar a busca por soluções via 

minimização das possíveis soluções para o problema;  

10. Redução – método transformacional, no qual o problema a ser resolvido 

é transformado (reduzido) a uma instância de um problema cuja solução 

é conhecida;  

11. Pesquisa - emprega diferentes ideias ou adapta soluções existentes de 

problemas similares;  

12. Análise de causa-base - elimina-se (ignora-se) a causa-base do problema 

e resolve-se os problemas periféricos;  

13. Tentativa-e-erro - também conhecido como método de força-bruta; testa-

se todas as soluções possíveis para o problema. 

EP11: Tipo de problema 

 “No primeiro problema, os alunos projetaram e implementaram um 

sistema para informatizar as clínicas odontológicas da universidade” 

EP12: Problemas reais 

 “...os problemas propostos à turma foram baseados em necessidades do 

cotidiano da própria Universidade. Este é um aspecto interessante da ABP, onde 

a investigação ligada a um problema real estimula a busca por uma solução que 

não seja meramente a reprodução do raciocínio de um especialista.” 

 

Ambiente 

 

Uma característica importante com relação ao ambiente utilizando o 

método ABP é que ele deve simular a realidade, deixando o aluno mais próximo 



47 
 

possível do trabalho real. Esse tópico apresenta resultados dos estudos 

primários de como deve ser o ambiente utilizando o método ABP. 

 

EP02: Objetiva apresentar como o método ABP é utilizado na ontologia criada, 

analisando problema, estratégia, habilidade, meta, utilização de quadro branco, 

grupo e usuário. 

Problema 

Precisa ser mal estruturado e complexo, com o objetivo de instigar os 

estudantes a levantar questionamentos que posteriormente irão fazer com que 

eles busquem conhecimentos que em um primeiro momento eles não 

possuíam... 

Estratégia 

Questionário: estratégia aplicada com o intuito de incentivar explicações e 

reconhecimento das limitações do conhecimento... 

Habilidade 

Auto-aprendizado: é a maneira como os estudantes adquirem os 

conhecimentos necessários para a resolução dos problemas... 

Meta 

Construir uma base de conhecimento flexível e extensível: na PBL, é 

interessante que os alunos construam uma base de conhecimento a partir da 

resolução dos problemas para auxiliar no entendimento de problemas futuros... 

Quadro Branco 

Fatos: a coluna fatos contém informações que os alunos recolhem a partir 

da apresentação do problema, tais como qual ´e o problema e onde ele 

ocorreu... 

Grupo 

Na ABP, os membros de um grupo são responsáveis pela resolução de um 

problema, e, para isso, eles precisam ter competências complementares em 

relação ao problema em questão... 

 



48 
 

Usuário 

Na ABP, usuário é qualquer pessoa que participa do processo de aplicação 

desta teoria de aprendizagem.”  

EP05: Utilização de uma linguagem não comumente utilizada durante a 

graduação em Computação 

“...o aluno já está tendo ganho de conhecimento, pois apesar das 

linguagens descritivas serem citadas como um paradigma de programação, o 

estudo de ontologia com a linguagem OWL (Web Ontology Language) não é 

comum durante um curso de graduação.” 

EP10: “Ambiente que simula uma fábrica de software” 

“No ambiente de fábrica de software, o gerente de projeto poderá cadastrar 

projetos, vincular participantes aos projetos, definir cronograma do projeto, 

cadastrar tarefas e anexar arquivos as mesmas e encaminhá-los aos respectivos 

participantes da fábrica de software.” 

 

Papel do professor 

 

Nesse tópico, é apresentado o papel do professor, como ele deve se 

comportar no processo de ensino-aprendizagem, acompanhando grupos, 

retirando dúvidas e comentando sobre o desenvolvimento da solução do 

problema. 

EP05: O professor tem como papel apoiar, ajudar, tirar dúvidas. 

“...apoiará e ajudará o aluno nas dúvidas e dificuldades que ele tiver, 

porém nada será fornecido pronto, como se fosse um pacote fechado.” 

EP12: Detalha características do professor 

“...professor tutor que acompanha suas atividades figurando como um 

mediador, entretanto, são os próprios estudantes que tomam as decisões 

durante o desenvolvimento da solução.” 
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Processo 

 

Visa apresentar evidências sobre o processo do método ABP, como os 

grupos são formados, modos de avaliação, modificação da metodologia ABP, 

processo de ensino-aprendizagem usando ABP, entre outros. 

EP07: Objetiva apresentar como o método ABP foi aplicado 

“(a) 15 sessões de tutoria de 04 horas cada. Como se decidiu não adotar o PBL 

radical do Curso de Medicina da UFSCar (zero de aulas expositivas), em cada 

sessão a 1ª hora seria dedicada a uma apresentação oral do professor, 

denominado facilitador no jargão do PBL, sobre um tema relativo à ementa da 

disciplina, enquanto que as demais horas seriam dedicadas ao trabalho em 

grupo;  

(b) uma vez que a disciplina exige programação, ao invés de cada problema, 

denominado Situação Problema (SP), ser tratado em 02 sessões de tutoria, 

decidiu-se tratá-lo em 03 sessões: a primeira dedicada à apresentação da SP e à 

formulação dos objetivos de aprendizagem, denominados Questões de 

Aprendizagem; a segunda dedicada ao retorno, à integração das informações e à 

discussão em grupo das soluções propostas pelos estudantes para a SP, a fim de 

que cada um pudesse decidir e documentar, via uma Síntese Provisória, o 

melhor caminho a seguir na implementação; a terceira dedicada às 

apresentações pelos estudantes das implementações em JME, culminando com 

a documentação de todo o processo via uma Síntese Definitiva;  

(c) o domínio escolhido para as SPs foi o da Medicina, um alvo em potencial da 

Computação Ubíqua/Pervasiva [Bardram, 2007], sendo que foram previstas 05 

SPs, com grau de dificuldade crescente em relação à utilização dos recursos do 

JME, e orquestradas de tal forma a permitir, não só a resolução individual das 

mesmas, mas também a aglutinação das soluções num único projeto; (d) em 

relação às avaliações, estabeleceu-se um pacto com os estudantes onde cada um 

realizaria uma auto-avaliação e seria avaliado pelos colegas, sendo que o 

resultado seria convertido para um conceito final de desempenho na disciplina. 

Foi solicitado também que os alunos fizessem uma avaliação da disciplina.” 

EP10: Apresenta como a ferramenta foi utilizada 
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 “No período de 09/2011 a 06/2012 a ferramenta está sendo utilizada 

pelos 25 alunos da disciplina Projeto Integrador e pelos 02 professores da 

disciplina do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas de uma 

instituição de ensino, a fim de contribuir para a melhoria do processo-

aprendizagem da Engenharia de Software dos seus alunos” 

EP11: Forma de divisão de grupos 

 “A execução do EI ocorre com a divisão dos estudantes em grupos 

tutoriais com até 10 alunos, sendo cada grupo tutorado por um professor” 

EP12: Apresenta como os as atividades foram coordenadas 

 “As atividades de RP iniciam-se com a divisão da turma em grupos, os 

quis organizam-se como se fossem equipes de empresas de projeto e 

desenvolvimento de software.” 

4.2.4.  RESULTADOS 

 

 Que resultados foram obtidos, com o uso da ABP como metodologia de 

ensino? 

 Essa pergunta tem como objetivo apresentar os produtos resultantes da 

aplicação da metodologia ABP. Dessa forma, para melhor compreensão, essa 

questão de pesquisa também foi organizada por agrupamento das respostas, 

sendo divididas da seguinte forma: 

 1 – Software 

 2 – Desenvolvimento de Jogos 

 3 – Ontologias 

 4 – Componente Curricular 

 5 – Mapeamento Sistemático 

Na Figura 7 são apresentados os resultados das evidencias dos estudos 

primários. 
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Figura 7 - Resultados obtidos com a aplicação da metodologia ABP 

 A seguir (Quadro 9) são apresentados os estudos e as áreas do 

conhecimento a eles relacionadas: 

Quadro 9 - Resultados obtidos com a aplicação da ABP 

Resultados Estudo Primário Quantidade - % 

Software EP10 1 (9,1%) 

Desenvolvimento de 

Jogos 
EP05 1 (9,1%) 

Ontologias EP02, EP04, EP05 3 (27,2%) 

Componente Curricular EP07, EP08, EP11, EP12 4 (36,4%) 

Mapeamento 

Sistemático 
EP03, EP06 2 (18,2%) 

 

4.3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 

 A partir dos gráficos gerados na Análise dos dados e Análise das 

Evidências foi possível realizar algumas discussões acerca dos resultados:  

 Observou-se que 1737 artigos foram vistos, porém apenas 16 fizeram 

parte da pesquisa inicial e que apenas 10 tratavam sobre ABP na Computação, 

1 1

3

4

2

Software Desenvolvimento de Jogos

Ontologias Relacionamento interpessoal

Mapeamento Sistemático
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desses 10, 2 eram mapeamentos sistemáticos sobre a aplicação de ABP na 

Ciência da Computação. Dessa forma é notável a lacuna disponível para 

pesquisas nesta área. 

 Se tratando da Análise das Evidências, apresentam-se as seguintes 

discussões: 

 Com relação as respostas da Categoria 1, que respondia a questão de 

pesquisa 1, pode-se perceber que foi encontrado sete características 

apresentadas por Oliveira (2012). Dentre essas características 3 se destacaram, 

apresentando um índice de 22%, são eles: Foco na resolução de problemas, 

principal característica da ABP, mudança do papel do professor, assim o 

professor deixa de ser o centro do ensino-aprendizagem, como nas 

metodologias tradicionais e passa a ser um mediador e, mudança no papel do 

aluno, com isso foi possível identificar que o aluno passar a ser o controlador de 

sua aprendizagem, tendo uma aprendizagem autodirigida, interagindo, 

compartilhando e buscando novos conhecimentos para resolução de problemas. 

Apresentando 6% das características colaboração entre participantes e 

problemas que inicia o processo de ensino-aprendizagem, também são fatores 

importantes, porém nos artigos estudados não apresentam grande evidência, 

abrindo espaço para uma pesquisa abordando essas características. 

 Com relação as respostas da Categoria 2, que respondia a questão de 

pesquisa 2, na qual apresentam as disciplinas mais utilizadas com ABP, 

identificou-se que Programação e Engenharia de Software são as mais 

trabalhadas com 16,7% e que a ABP também é aplicada, sendo uma das 

características dessa metodologia, de forma interdisciplinar, apresentando para 

esta, 2 disciplinas interdisciplinares representando também 16,7% no estudo, 

além disso o estudo mostrou o acrescimento de um componente curricular 

denominado “Resolução de Problemas” representando 16,7%. Com 8,3 % outras 

disciplinas também utilizaram ABP como, Estrutura de dados, Computação 

Ubíqua, ressaltando assim a importância e comprovação de sucesso da 

metodologia ABP. 

 Já as respostas referentes a Categoria 3, na qual a pergunta correspondia 

a aplicação da metodologia a mesma foi dividida em 4 tópicos: problema, 

ambiente, papel do professor e processo. Tendo maior incidência, apresentando 
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35% o problema foi o tópico mais visto entre o estudo. Este tópico apresentou 

objetivos, formulação e métodos de resolução dos problemas. Assim foi possível 

entender que o problema é a principal forma de aplicação da metodologia ABP. 

O papel do professor nesse estudo apresenta 14,3%, na qual pode-se deduzir que 

o papel do professor utilizando a metodologia ABP está pouco difundido, 

dificultando a quebra do paradigma onde o professor é o centro do ensino-

aprendizagem. 

 Por fim as respostas referentes a Categoria 4, evidenciou os produtos 

produzidos utilizando a metodologia ABP. Com o índice de 36,4% a criação de 

um componente curricular, alterando os currículos das Instituições de Ensino, 

deixou claro a importância e a eficácia dessa metodologia de ensino-

aprendizagem. Ontologias foram criadas com o intuito de definir as 

características de ABP para facilitar a aplicação da metodologia ABP, 

evidenciada em 3 estudos, representando 27,2%. Com o índice de 9,1% o 

desenvolvimento de jogos e software obteve a representação mais baixa. Dessa 

há um espaço ocioso para criação de produtos utilizando a metodologia ABP, 

acrescentando mais uma forma lúdica de ensino aos estudantes. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este capítulo apresenta as considerações finais, compila os resultados 

obtidos e propõe oportunidades de trabalhos futuros identificadas. A seção foi 

dividida da seguinte maneira: Desafios encontrados na pesquisa, Conclusões e 

Trabalhos Futuros. 

5.1. DESAFIOS ENCONTRADOS NA PESQUISA 

 

Dentre os desafios identificados no decorrer da pesquisa, pôde-se dizer 

que o mais impactante tenha sido relacionado as buscas realizadas. O estudo se 

baseou por uma busca manual, embora essa seja mais completa, requer mais 

tempo para visitar todos os artigos das bases de dados. Uma busca minuciosa foi 

feita e o os trabalhos resultantes foram poucos. Devido à falta de bases de dados 

correspondentes ao tema pesquisado, foi feita uma busca nas bases referentes a 

Tecnologias e/ou Informática na Educação, por essa razão estudos relevantes 

podem ter ficado de fora da pesquisa, por pertencerem a outras bases de dados. 

Alguns artigos encontrados não tratavam da área pesquisada e/ou 

estavam escritos em outro idioma, reduzindo assim a quantidade de artigos 

selecionados. 

5.1.2. CONCLUSÕES 

 

Este trabalho realizou um mapeamento sistemático, identificando as 

possibilidades de aplicação da Aprendizagem Baseada em Problemas no ensino 

de Computação na Educação Superior do Brasil. Cinco fontes de buscas foram 

utilizadas resultando em 1737 artigos vistos, 16 artigos tratavam do assunto e 

foram selecionados, após aplicação dos métodos de inclusão e exclusão, 10 

foram selecionados para os estudos primários, por serem considerados 

relevantes para a pesquisa. Foram utilizadas quatro questões de pesquisa, que 

possibilitou encontrar evidências que respondesse de forma satisfatória, 

mostrando que a maioria das aplicações da metodologia de ABP foram voltadas 

para as mudanças no papel do estudante/professor e que o foco dos trabalhos 
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era na resolução de problemas, característica principal da ABP. Todo o processo 

do mapeamento foi quantificado e especificado, contribuindo positivamente 

para a realização de trabalhos futuros, utilizando as evidências encontradas. 

Dos cinco engenhos de busca utilizados neste trabalho, o WEI foi o que 

obteve o maior número de estudos primários, totalizando 5 artigos para análise. 

Dentre todos os estudos relevantes identificados na pesquisa, os principais 

benefícios foram, aprendizagem autodirigida, trabalho e compartilhamento de 

informações e comunicação em grupo, autonomia da aprendizagem e 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de diversas habilidades para resolução de 

problemas. 

Em meio aos estudos primários, foi possível obter respostas para as 

questões de pesquisa que foram propostas no início deste trabalho. A primeira 

questão foi sobre as características encontradas nos estudos, onde foi 

encontrada: Mudança no papel do estudante, mudança no papel do professor, 

foco na resolução de problemas, aprendizagem autodirigida, aprendizagem em 

grupo, problema inicia processo e colaboração entre os participantes, nesta 

mesma ordem de maiores evidências 

A segunda questão evidenciou quais as áreas de conhecimentos que mais 

utilizam o método da ABP e foram obtidas as seguintes respostas de acordo com 

a quantidade: Engenharia de Software, Programação, Interdisciplinar, 

Resolução de problemas, Computação ubíqua, Estrutura de dados e Projeto de 

Sistemas. 

A terceira questão abordou como a metodologia era aplicada, baseando-

se em quatro critérios: processo, papel do estudante/professor, ambiente e 

problema. Foi encontrado diversas formas de resolução de problemas, bem 

como mudanças no papel do estudante/professor, como por exemplo, professor 

passa a ser mediador enquanto o estudante é o responsável por sua própria 

aprendizagem, foram encontrados ainda diversos ambiente, processos de 

avaliação, tanto dos alunos como da aplicação da metodologia.  

Por fim, a quarta questão de pesquisa, identificou os resultados, produtos, 

produzidos com a utilização da metodologia da ABP, são eles: Software, 

Desenvolvimento de Jogos, Ontologias, Componente Curricular e Mapeamento 

Sistemático. 
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 A partir de todas as evidências analisadas, foi possível concluir que a 

metodologia ABP vem sendo aplicada no ensino da Computação na Educação 

Superior, apresentando bons resultados e aceitação por parte dos professores e 

estudantes fornecendo mais uma forma de melhoria no processo de ensino-

aprendizagem facilitando o desenvolvimento de habilidades para resolução de 

problemas reais na área da Computação. Porém poucos estudos são 

encontrados no Brasil, necessitando uma discussão maior sobre o assunto, 

apresentando resultados enquanto eficiência da aplicação da metodologia, 

assim como formas de aplicação e resultados obtidos com a metodologia. Dessa 

forma é possível disseminar as vantagens e benefícios da metodologia, 

propondo alternativas mais concisas quanto a aplicação da metodologia, bem 

como aumentar o conhecimento sobre a ABP aos educadores e estudantes. 

5.1.3. TRABALHOS FUTUROS 

 

Pretende-se desenvolver uma proposta de currículo para o Ensino de 

Computação na Educação Superior que utilize como metodologia de ensino-

aprendizagem a Aprendizagem Baseada em Problemas. 

Ainda assim pretende-se desenvolver um modelo de Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) para dar suporte à Aprendizagem Baseada em Problemas 

(ABP), no ensino de Computação. 

Aprimorar processos de ensino e de aprendizagem, voltados para a área 

de Computação, na Educação Superior, avaliando, aplicando e implantando a 

ABP, com o suporte de Ambientes Virtuais de Aprendizagem.  

Por fim, pretende-se sintetizar este trabalho em forma de artigo para 

publicação nos eventos e nas revistas que serviram de base de dados para sua 

conclusão. 
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