
 

 

 

                                                                

 
 

PROPOSTA DE APLICAÇÃO

PROBLEMAS NO PROCESSO

ESTUDANTES

RESUMO 

Dentre as diversas metodologias de ensino e aprendizagem, a aprendizagem ativa está 
relacionada com a autonomia dos alunos na busca de conhecimento. Estudos sugerem que a 
aprendizagem ativa desenvolve atitudes mais positivas do aluno, promove uma abordagem
profunda para a aprendizagem e ajuda os alunos a reterem o conhecimento por mais tempo do 
que a instrução tradicional e talvez desenvolvam habilidades de pensamento crítico e resolução 
de problemas (PRINCE, 2004). Maghool, Moeini e Arefazar (2018) ar
uma teoria educacional inovadora que foi introduzida na Universidade McMaster, no Canadá, no 
final da década de 1960. Eles destacam que ser baseado em problemas, e não em assuntos, 
significa que os alunos questionam criticamente e tira
experimentaram. Paralelamente, a aprendizagem do aluno não é fragmentada em diferentes 
especialidades ou sessões de ensino. Ressaltam que os alunos refletem sobre a aprendizagem 
prévia, analisam e sintetizam as inform
assimilam em sua base de conhecimento existente. Nesse contexto, a aprendizagem baseada 
em problemas pode fornecer aos alunos de fisioterapia oportunidades para considerar como os 
conhecimentos que eles adquirem se relacionam a um problema específico em questão. Assim, 
o objetivo geral desta pesquisa foi contextualizar a aplicação da aprendizagem baseada em 
problemas à prática docente na área de fisioterapia. Para a realização deste artigo, foram 
efetuados procedimentos metodológicos de pesquisa bibliométrica nas plataformas 
Web of Science, com posterior utilização de análise de redes de coocorrência de descritores por 
meio das aplicações VOSviewer
problemas é uma técnica pedagógica que pode ser aplicada no processo de ensino e 
aprendizagem de estudantes de fisioterapia, uma vez que ela oferece potencial para contribuir 
para que os futuros fisioterapeutas gerenciem suas condutas profissionais de maneira
flexível, colaborativa e efetiva na solução de problemas.
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Dentre as diversas metodologias de ensino e aprendizagem, a aprendizagem ativa está 
relacionada com a autonomia dos alunos na busca de conhecimento. Estudos sugerem que a 
aprendizagem ativa desenvolve atitudes mais positivas do aluno, promove uma abordagem
profunda para a aprendizagem e ajuda os alunos a reterem o conhecimento por mais tempo do 
que a instrução tradicional e talvez desenvolvam habilidades de pensamento crítico e resolução 
de problemas (PRINCE, 2004). Maghool, Moeini e Arefazar (2018) argumentam que a PBL é 
uma teoria educacional inovadora que foi introduzida na Universidade McMaster, no Canadá, no 
final da década de 1960. Eles destacam que ser baseado em problemas, e não em assuntos, 
significa que os alunos questionam criticamente e tiram suas próprias conclusões sobre o que 
experimentaram. Paralelamente, a aprendizagem do aluno não é fragmentada em diferentes 
especialidades ou sessões de ensino. Ressaltam que os alunos refletem sobre a aprendizagem 
prévia, analisam e sintetizam as informações contextuais, adquirem mais conhecimento e 
assimilam em sua base de conhecimento existente. Nesse contexto, a aprendizagem baseada 
em problemas pode fornecer aos alunos de fisioterapia oportunidades para considerar como os 

rem se relacionam a um problema específico em questão. Assim, 
o objetivo geral desta pesquisa foi contextualizar a aplicação da aprendizagem baseada em 
problemas à prática docente na área de fisioterapia. Para a realização deste artigo, foram 

cedimentos metodológicos de pesquisa bibliométrica nas plataformas 
, com posterior utilização de análise de redes de coocorrência de descritores por 

VOSviewer e Gephi. Concluiu-se que a aprendizagem baseada em 
blemas é uma técnica pedagógica que pode ser aplicada no processo de ensino e 

aprendizagem de estudantes de fisioterapia, uma vez que ela oferece potencial para contribuir 
para que os futuros fisioterapeutas gerenciem suas condutas profissionais de maneira
flexível, colaborativa e efetiva na solução de problemas. 
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Dentre as diversas metodologias de ensino e aprendizagem, a aprendizagem ativa está 
relacionada com a autonomia dos alunos na busca de conhecimento. Estudos sugerem que a 
aprendizagem ativa desenvolve atitudes mais positivas do aluno, promove uma abordagem mais 
profunda para a aprendizagem e ajuda os alunos a reterem o conhecimento por mais tempo do 
que a instrução tradicional e talvez desenvolvam habilidades de pensamento crítico e resolução 

gumentam que a PBL é 
uma teoria educacional inovadora que foi introduzida na Universidade McMaster, no Canadá, no 
final da década de 1960. Eles destacam que ser baseado em problemas, e não em assuntos, 

m suas próprias conclusões sobre o que 
experimentaram. Paralelamente, a aprendizagem do aluno não é fragmentada em diferentes 
especialidades ou sessões de ensino. Ressaltam que os alunos refletem sobre a aprendizagem 

ações contextuais, adquirem mais conhecimento e 
assimilam em sua base de conhecimento existente. Nesse contexto, a aprendizagem baseada 
em problemas pode fornecer aos alunos de fisioterapia oportunidades para considerar como os 

rem se relacionam a um problema específico em questão. Assim, 
o objetivo geral desta pesquisa foi contextualizar a aplicação da aprendizagem baseada em 
problemas à prática docente na área de fisioterapia. Para a realização deste artigo, foram 

cedimentos metodológicos de pesquisa bibliométrica nas plataformas Scopus e 
, com posterior utilização de análise de redes de coocorrência de descritores por 

se que a aprendizagem baseada em 
blemas é uma técnica pedagógica que pode ser aplicada no processo de ensino e 

aprendizagem de estudantes de fisioterapia, uma vez que ela oferece potencial para contribuir 
para que os futuros fisioterapeutas gerenciem suas condutas profissionais de maneira mais 
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