
 
 

 

 
 
 
 
 

Team-Based Learning (TBL) 
 

O mínimo que você precisa saber sobre a aprendizagem baseada em equipes. 
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Aprendizagem baseada em equipes: uma forma de aprendizagem colaborativa, que consiste de (A) Equipes 
estrategicamente formadas e permanentes, (B) Garantia de preparação, (C) Aplicação de atividades, e (D) Avaliações em 
pares. TBL tem sido utilizado em diversos cursos, disciplinas e para grupos de alunos de diversos tamanhos como até 
para 350 alunos ao mesmo tempo. Veja TBL em salas de aula real neste vídeo de 12 minutos: 
http://www.youtube.com/watch?v=U7Dc5BM7RXo. 

 

(A) Equipes estrategicamente formadas e permanentes: equipes de 5-7 alunos, com características bem 
diversificadas, que são mantidas durante todo o período. 
 

B) Garantia de preparação: um processo de quatro passos, que ocorre no início de cada módulo do curso: 

1. Pré-leitura pelos estudantes antes da aula – estimulada inclusão de “podcasts” ou outras formas de mídias. 
2. Teste individual de garantia de aprendizagem – teste curto, básico, múltipla escolha de acordo com o material de 
preparação. 
3. Teste em equipe – os alunos devem discutir as questões e responder novamente, o mesmo teste, após consenso 
sobre as respostas da equipe. IMPORTANTE: as equipes devem obter feedback imediato sobre seu desempenho, 
atualmente melhor alcançado usando "scratch off" (folhas de respostas com raspadinhas). 
4. Apelos ou recursos - quando as equipes sentem que ainda podem questionar as respostas, podem utilizar materiais 
do curso para consulta e gerar apelos por escrito, que deve ser composto de (a) uma declaração clara do argumento, e 
(b) prova citado a partir dos materiais de preparação. 

O processo de garantia de aprendizagem é seguido por conferência para esclarecimento – quando o professor pode 
explicar os temas abordados no teste para os alunos que não entenderam ou completar informações que não foram 
plenamente cobertas pelo teste. 

 

 
C) Aplicação de atividades: As atividades devem contemplar algumas características chamadas de “4S”: 

1. Remete a um problema Significante onde aplicação dos conceitos é útil. 
2. Apresenta escolha eSpecífica (Specific) dentre alternativas clara (ex. Qual dentre esses é o melhor exemplo de X? 
Qual é a melhor evidência de suporte de Y? Qual das alternativas o autor concorda mais?) 
3. Trabalha com o meSmo (Same) problema com todas as equipes, de modo que cada equipe se preocupa com as 
conclusões e fundamentos de outras equipes. 
4. Relata suas decisões Simultaneamente (Simultaneously), de modo diferenças entre as equipes podem ser exploradas 
para o efeito o mais instrutivo. Pode ser feito utilizando-se cartões, representantes da equipe escrevendo no quadro, 
usando "clickers", etc. 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

As atividades de aplicação podem ou não ser pontuadas, não é podem não ter uma resposta correta. Podem ainda ser 
apresentados na forma de esquema ou mapa. 

 

 

 

Não esquecer: trabalhos em grupo e apresentações estão entre as piores tarefas se pode dar a um grupo! A natureza 
destas funções faz com que seja natural a divisão do trabalho em partes. O resultado e também, muitas vezes 
decepcionante, cada aluno tem uma experiência diferente e desigual, inevitavelmente. A melhor tarefa que você pode 
pedir a um grupo é semelhante ao de um tribunal do júri: dada a enorme quantidade de informações complexas, eles 
devem produzir escolhas, o que é, talvez, muito pouco racional. 

 

D) Avaliações em pares – tanto no meio como no final do curso, os membros da equipe devem dar feedback a seus 
colegas. O instrutor remove os nomes e devolve para os estudantes. Em muitos casos os estudantes devem listar uma 
coisa que apreciam e outra que solicitam melhoria. O que contribui para a qualificação do estudante. 

 

Para maiores informações sobre TBL consulte o site:  www.teambasedlearning.org 

 


