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“Quem ouve, esquece;
quem lê, aprende;
quem faz, sabe.”

Pensamento chinês
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Aprendizado ativo
Desde seu início, a FGV/EESP tem como missão proporcionar um
ambiente fértil e estimulante de aprendizagem, que permita que
os estudantes incorporem o conhecimento de forma definitiva, ou
seja, que sejam capazes de transpor este conhecimento para
novos contextos,situações específicas ou na solução de
problemas do mundo real.
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O PBL

Para isso, adotamos uma metodologia de ensino, chamada PBL
(Problem/Project Based Learning – Aprendizado Baseado em
Problemas/Projetos). Neste modelo pedagógico, implantado em
2013, os tópicos do currículo são apresentados na forma de
problemas concretos para proporcionar a aprendizagem teórica.
Neste processo de aprendizagem, o alunoativamente “reinventa
conceitos modelos e teorias”, sempre gerais e abstratos, de forma
que possam ser aplicados à realidade, sempre específica.
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O PBL é um método ativo de aprendizagem, no qual o aluno
parte de problemas reais, casos, situações específicas para
compreender a teoria e os modelos econômicos. O PBL
incorpora nos seus fundamentos os mais recentes avanços na
pedagogia, psicologia, neurociência e ciência da cognição. O
método tem demonstrado efeitos positivos sobre o
aprendizado efetivo nos diferentes países e etapas da
escolarização nos quais é empregado.

O PBL parte do princípio que o aprendizado é um processo que
sempre se inicia com um conhecimento prévio ou do senso
comum e este pode ser aprimorado, diversificado e ampliado a
partir da discussão de um problema específico com outras
pessoas, submetendo-os aos crivos críticos, construindo uma
base para processo de pesquisa dos conceitos, modelos e teorias
abstratas, que dão respostas genéricas, assim tornando
necessário “reinventá-los” de forma a poder aplicar ao problema
específico, o nosso ponto de partida. Com base neste processo
construtivo, cooperativo/colaborativo e contextualizado, o
aprendizado de modelos e teorias ocorre mais eficientemente, e
torna-se substantivo e permanente.

PBL
conhecimento prévio
+
problema/desafio/perguntas
+
motivação/situações concretas
=
novo conhecimento
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Dinâmica
Para que o aprendizado de novos conceitos seja um processo
efetivo e também para que o aluno saiba aplicar o conteúdo
estudado para problemas reais, os encontros das disciplinas do
curso de graduação da FGV/EESP são divididos entre aulas
expositivas (lectures) e tutoriais.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PROBLEMAS

As lectures são aulas expositivas, nas quais o professor aborda
tópicos específicos ou temas relacionados ao conteúdo, apresenta
um artigo, uma aplicação ou discute um evento econômico
recente relacionado à disciplina. No entanto, diferentemente do
sistema tradicional de ensino, as lectures assemelham-se a
palestras e, portanto, não são dedicadas à exposição dos
principais tópicos da disciplina. estes são abordados nos
encontros chamados de tutoriais. Os tutoriais são sessões de
discussão em grupo (de, no máximo, 15 alunos), nas quais são
abordadas situações concretas relacionadas a fenômenos,
eventos ou problemas da Economia. Estas situações envolvem um
problema a ser resolvido, que é levantado pelos alunos na
pré-discussão. Além de delimitar o problema, eles propõem
diferentes soluções a partir de seu conhecimento prévio e
estipulam seus objetivos de aprendizagem: aquilo que precisam
préestudar/pesquisar/compreender para resolver o problema.

A pré-discussão, portanto, é o momento em que os alunos
compartilham seu conhecimento prévio, discutem e analisam as
principais questões que o problema levanta e delimitam o que
precisam estudar e pesquisar. A partir daí, com os objetivos de
aprendizagem bem definidos, seguem para a pesquisa e o estudo
individual e em grupo. Desta forma, o aluno torna-se responsável
e ativo por seu aprendizado e desenvolve autonomia intelectual.
Em outra sessão, a pós-discussão, o grupo retorna para discutir as
soluções encontradas. Ou seja, após o estudo em grupo, os alunos
se reúnem novamente no mesmo grupo do tutorial com o mesmo
supervisor, para discutir e compartilhar o que estudaram, avaliar
possíveis dúvidas, entenderem melhor os conceitos e, com isso,
chegarem a uma conclusão para o problema inicial, aplicando e
utilizando o que foi estudado.
Uma boa forma de compreender e organizar o processo de
construção do conhecimento colaborativo é a partir da
abordagem dos sete passos, resumida a seguir. Embora não seja a
única maneira de implantar um método de aprendizagem ativo,
esta abordagem auxilia alunos e professores habituados ao
sistema tradicional de ensino a se adaptarem no sistema PBL.
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PRÉ-DISCUSSÃO
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AUTO-ESTUDO

PÓS-DISCUSSÃO

1

2

3

4

5

6

7

Esclarecendo
conceitos

Definindo o
problema

Analisando o
problema |
Brainstorming

Analisando o
problema |
Classificação
sistemática

Formulando
objetivos de
aprendizagem

Pesquisa |
Estudo

Discussão

Identificar quais
elementos ainda não
estão claros e qual é o
conhecimento
que falta

Selecionar fontes de informação
apropriadas | Pesquisar | Estudar |
Checar entendimento |
Argumentar
com suas palavras |
Tomar notas

Quais são os conceitos
desconhecidos ou que
não estão claros?
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Avaliar as possíveis
Levantar explicações,
soluções levantadas,
Definir claramente um alternativas, hipóteses
relacioná-las e
problema concreto possíveis para entender identificar os aspectos
o problema
relevantes e
irrelevantes
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Qual é o problema
concreto que a
situação
propõe?
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Como poderíamos
resolvê-lo?

Estas sugestões
parecem boas (ou não),
mas...

O que ainda
não sabemos?

Apresentar o conteúdo
estudado | Relacionar o
conteúdo com o
problema e os
objetivos de aprendizagem

Estude com foco na resolução do
Explique | Ouça | Pergunte |
problema | Relacione conhecimento
Teste criticamente
prévio com conhecimento novo |
o que ouve e
Não se satisfaça com qualquer
o que fala
informação | Garanta que entendeu
o que leu/estudou

ALTAS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM

K

Papéis
Nos tutoriais, os alunos assumem diferentes papéis. A cada sessão, um aluno é o líder da discussão, responsável por conduzir a reunião. Desta
forma, ele tem a responsabilidade de pontuar o problema, moderar a discussão e organizar a apresentação dos argumentos e ideias, ponderar a
relevância das informações apresentadas, estimular a participação dos membros do grupo, resumir as principais informações, apresentar as
conclusões e controlar o tempo. O objetivo é desenvolver nos alunos a habilidade de liderança e condução do grupo, além de delegar aos
estudantes a responsabilidade pelo sucesso do tutorial. Há ainda um aluno que assumirá o papel de secretário. Na análise do problema
(pré-discussão), o secretário registra as informações levantadas e as disponibiliza para o grupo, para que sejam consultadas na fase de estudo e
pesquisa. Este registro contém uma visão geral das ideias e das possíveis soluções que foram apresentadas e lista os objetivos de aprendizagem.

Na pós-discussão, o secretário faz um relatório, reportando as
principais informações e sumarizando os principais aprendizados.
Neste caso, os alunos desenvolvem as habilidades de organização
e capacidade de síntese. Os alunos revezam-se nestes papéis e
todos os assumem, pelo menos uma vez, no decorrer dos tutoriais
de uma disciplina. Os demais membros do grupo participam da
discussão provendo informação pertinente e que contribua para
a resolução do problema; fornecendo explicações; ouvindo
atentamente os colegas; fazendo perguntas; sumarizando
informações e ideias. As informações advêm do conhecimento
adquirido com a pesquisa e o estudo. Estimula-se que os alunos
sejam claros e assertivos e baseiem-se na literatura para construir
seus argumentos. Além de incentivar que os alunos adquiram o
hábito de estudar rotineiramente para a participação nos
tutoriais, esta dinâmica desenvolve as habilidades de
comunicação e de trabalho em grupo.
O professor que supervisiona os tutoriais, que também é chamado
de tutor ou supervisor, assume um papel bastante distinto no PBL
do que aquele ao qual está acostumado. No lugar de fornecer
informações unilateralmente, o professor estimula, pergunta,
observa, analisa e avalia. Tudo para garantir que os objetivos de
aprendizagem sejam atingidos e para engajar os alunos no
aprofundamento do conteúdo. O tutor intervém principalmente
com perguntas para estimular linguagem inteligível, focar a
discussão, evitar gaps de conhecimento, promover links ou
associações, corrigir ideias e prover informação para a discussão
evoluir. Durante a discussão, o tutor observa o nível de
compreensão do conteúdo e o engajamento de cada estudante,
para avaliar e dar feedback.

Avaliação e Incentivos
A avaliação de desempenho das disciplinas é formal e baseia-se
em provas tradicionais e trabalhos individuais ou em grupo. Além
disso, os estudantes também são avaliados, cletiva e
individualmente, em todas as seções de tutoriais. Esta avaliação é
acompanhada de um feedback, que é o resultado da observação
que o professor faz do desempenho individual de cada aluno,
quanto a sua compreensão do conteúdo e sua forma de colaborar
para a discussão em grupo. Ou seja, a cada encontro, o professor é
capaz de fornecer uma visão do processo de aprendizagem de
cada aluno, identificando caminhos para seu aprimoramento. Esta
avaliação está baseada no engajamento dos estudantes e não na
compreensão do conteúdo. Desta maneira, os alunos sentem-se à
vontade para apresentar suas ideias e expor suas dúvidas.
Estimula-se ainda que o estudante tenha uma posição receptiva
ao feedback e compreenda o papel construtivo desta prática.

desenvolvem-se as
habilidades de liderança e
comunicação
Com esta estrutura, o PBL imprime um ritmo intenso e contínuo
de estudos para os tutoriais e exige do estudante dedicação,
empenho, curiosidade e autonomia.
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Resolver problemas concretos.
Executar tarefas complexas.
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PROJETOS

Um projeto é uma tarefa complexa, contextualizada, nova e
relacionada a problemas reais. A elaboração de um projeto
envolve definir objetivos, coletar, analisar e organizar
informações, delegar tarefas com base nas competências dos
membros de um grupo, compartilhar responsabilidades na
tomada de decisões sobre o seu desenvolvimento, gerenciar o
tempo necessário para cumprir todas as tarefas propostas e se
aprofundar no conhecimento teórico, relacionando-o com a
observação dos fenômenos. Boa parte do trabalho do economista
envolve executar tais tarefas e, portanto, adquirir estas
habilidades é um diferencial.
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A elaboração de um
projeto envolve definir
objetivos, coletar, analisar
e organizar informações,
delegar tarefas
Por este motivo, ao longo do curso, os alunos desenvolvem dois
projetos individuais (no 1º e no 4º anos) e dois projetos em grupo
(no 2º e no 3º anos).

O grande objetivo dos projetos é integrar a teoria (estudada
através dos problemas) com a prática, tornando os alunos capazes
de entender como elas se relacionam.
O primeiro é o Projeto de Carreira, destinado a auxiliar os alunos a
traçar estratégias e compreender quais conhecimentos e
competências deverá adquiri para alcançar a carreira pretendida.
O segundo e o terceiro são, respectivamente, projetos de
microeconomia e macroeconomia. Os alunos vão em busca de
situações e problemas reais a serem resolvidos nas duas grandes
áreas da teoria econômica, definem o tema específico a ser
trabalhado, as tarefas e o cronograma de atividades e pontuam os
fatores relevantes para o êxito do projeto. Sob a supervisão de um
professor, os alunos desenvolvem modelos teóricos e/ou
empíricos que se apresentem como solução para a situação que
se propuseram investigar. Isto exige abordar conteúdos de mais
de uma disciplina curricular, relacioná-los com fatos concretos,
traçar cenários e destacar as premissas que sustentem suas
conclusões.
Para o desenvolvimento destes projetos, os alunos terão contato
com conteúdos e conceitos de metodologia e técnicas de
pesquisa. Por fim, no último ano do curso, cada aluno fará sua
monografia, quando resolverá um problema da área de maior
interesse com a supervisão de um orientador.
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A adoção do PBL exige recursos físicos, materiais e humanos específicos para o seu bom desenvolvimento.
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RECURSOS
FÍSICOS

Recursos físicos

Recursos Humanos

Além da infraestrutura tradicional (biblioteca, laboratórios de
informática, salas de aulas, auditório), o espaço físico da FGV/EESP
foi remodelado para permitir que cada sala de aula destinada às
lectures transforme-se em salas menores onde ocorrem os
tutoriais. Estas são equipadas com recursos audiovisuais e
paredes-lousas, para facilitar a apresentação do que foi estudado
pelos alunos e as soluções dos problemas. As carteiras são
organizadas em círculos para proporcionar as discussões e a
participação de todos.

Nos dois primeiros anos da implantação do PBL, a coordenação e
o corpo docente da FGV/EESP receberam treinamento de
professores das Universidades de Maastricht (Holanda), Aalborg
(Dinamarca) e Delaware (Estados Unidos), para o objetivo de
formá-los para a elaboração do material adequado ao método e a
atuação como tutores. Desde então, são oferecidos regularmente
pela coordenação do curso dois treinamentos semestrais
destinados à formação dos novos tutores e à atualização dos
docentes que já atuam com o PBL.

Materiais
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Todas as disciplinas obrigatórias do curso contam com material
de apoio – o workbook – em duas versões: versão do aluno e
versão do professor. O workbook é o material estruturado para a
condução dos tutoriais. A versão do aluno contém todos os
problemas que serão abordados ao longo da disciplina, assim
como a sugestão de bibliografia inicial, para cada problema. Na
versão do professor, há ainda seções específicas para auxiliá-lo na
supervisão do tutorial, tais como os objetivos de aprendizagem e
as respostas esperadas.

“Não basta ser o melhor.
Sendo o melhor, é preciso
inovar”
Yoshiaki Nakano
O PBL adotado pela FGV/EESP segue os princípios propostos para
a UNESCO no Relatório da Comissão Internacional sobre
Educação para o século XXI, cuja ênfase centra-se no aprender a
aprender como a habilidade fundamental para a constante
atualização de conhecimentos necessária para a vida moderna.
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Aprender a aprender
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RESULTADOS

O PBL, por ser um método de aprendizagem ativa, tem como
objetivo principal colocar o aluno como o agente do aprendizado,
tirando-o da posição passiva de apenas receber conhecimento.
Os alunos aprendem a identificar problemas e a traduzi-los em
perguntas, para então, serem capazes de resolvê-los com
modelos e teorias fornecidos pela ciência econômica.

Há estudos científicos que demonstram resultados positivos das
metodologias de ensino do tipo cooperative learning sobre o
aprendizado e outras habilidades socioemocionais. Os programas
bem-sucedidos são aqueles que combinam o aprendizado aos
pares com fortes incentivos para a frequência e participação dos
estudantes nas discussões.

Com os tutoriais, o estudo em grupo e o desenvolvimento de
projetos, o PBL também promove uma sólida formação dos
alunos, criando autonomia na busca do conhecimento, que deve
ser crítica e permanente no mundo contemporâneo. Além disso, o
aluno adquire e desenvolve competências pessoais como:
liderança, capacidade de comunicação, expressão e ideias,
argumentação crítica, trabalho em grupo aprendendo a lidar com
diferente tipos de pessoas, além de desenvolver a capacidade de
gerenciamento do tempo.

Na avaliação dos próprios estudantes, há vários efeitos positivos
do PBL sobre sua formação, tais como:

K

Como a base do processo de aprendizado é feita em grupos, o PBL
proporciona o desenvolvimento de habilidades de comunicação
e apresentação, como compartilhar informações, ouvir e ajudar
com dúvidas de colegas, ser capaz de explicar conteúdos e
conceitos de forma clara, negociar e trabalhar de forma
colaborativa, gerenciar conflitos, conduzir reuniões, dar e receber
feedback.

• o aluno adquire o hábito de estudar contínua e rotineiramente;
• melhora a habilidade em trabalhar em grupo, o entrosamento
entre os alunos;
• o aluno se torna mais independente no estudo, aprendendo
por conta própria, desenvolvendo maturidade e confiança e
excedendo o que é proposto nos livros;
• as discussões em grupo e os problemas concretos aumentam a
motivação para estudar;
• aumenta a proximidade entre alunos e professores, facilitando
a exposição de dúvidas e reduzindo a inibição e timidez em
fazer perguntas.

