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RESUMO 

FREIRE, Tahiana Martins. Problem Based Learning no Ensino de Controladoria 

Empresarial na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 2017. 79f Dissertação 

(Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 2017. 

 

O método de ensino tradicional, em que o aluno é um agente passivo no processo de 

aprendizagem, torna-se defasado diante do campo de atuação profissional cada vez mais 

exigente do contador, e da geração Y, que possui diferenças quanto ao modo de enxergar o 

trabalho e as relações sociais. Sendo assim, as IES precisam estar preparadas para a formação 

de tais profissionais que possuem características distintas das gerações anteriores. As 

metodologias de ensino ativas, como o Problem Based Learning (PBL), vêm auxiliar nesse 

processo de capacitação dessa geração, pois um dos seus propósitos é auxiliar o aluno na 

construção do seu próprio aprendizado, tornando-o mais ativo no processo de ensino e 

aprendizagem. Diante disso, a presente pesquisa tem por objetivo analisar como os discentes 

percebem o desenvolvimento de competências através da aplicação do Problem Based 

Learning, no componente curricular de Controladoria Empresarial. A pesquisa foi realizada 

com 24 alunos do Curso de Ciências Contábeis, no primeiro semestre de 2016, em que a 

primeira e segunda unidade foram ministradas pelo método de ensino tradicional, e a terceira 

unidade foi ministrada pelo método PBL. A técnica utilizada no estudo foi um quase-

experimento, caracterizando-se ainda como uma pesquisa descritiva, com abordagem 

qualitativa e quantitativa. A coleta de dados foi realizada por meio de questionários aplicados 

aos discentes e pela observação participante. A análise de dados ocorreu por meio de planilhas 

eletrônicas, pelo teste t-student e por meio da análise de conteúdo. Os resultados evidenciam 

que as competências necessárias ao controller foram bem desenvolvidas com a aplicação do 

PBL. Dos discentes que participaram da pesquisa: 50% se autoavaliam pior do que os seus 

colegas de grupo com relação ao desenvolvimento de competências; 91,30 % afirmam que 

investiram mais tempo em pesquisa; 95,65% acreditam que aprendem mais por meio do PBL, 

por ele possibilitar a construção do próprio conhecimento; todos afirmam que esta é uma boa 

metodologia, visto que ela aproxima o indivíduo da realidade; 69,57% consideram o PBL 

melhor do que o método tradicional de ensino; e 86,96% acreditam que o PBL deveria ser 

utilizado em outras disciplinas do curso de Contabilidade. Apesar de 78,26% dos alunos 

afirmarem que não encontram dificuldades com o desenvolvimento do PBL, observou-se 

algumas dificuldades com a elaboração dos problemas, hipóteses, questões de pesquisa, 

relatório, e com a administração do tempo e execução dos papéis de cada discente. Percebe-se 

que a aplicação do PBL é um desafio tanto para discentes quanto para docentes, que precisam 

planejar de maneira cuidadosa cada passo no desenvolvimento da metodologia. 

 

Palavras-chave: Problem Based Learning; Contabilidade; Controladoria; Competências. 

  

 

 

 

 



ABSTRACT 

FREIRE, Tahiana Martins. Problem-Based Learning in the Teaching of Business 

Controllership at the Federal University of Rio Grande do Norte. 2017. 79f Dissertação 

(Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 2017. 

 

The traditional teaching method, in which the student is a passive agent in the learning 

process, becomes lagged behind an increasingly demanding professional field of the 

accountant, and the Y generation, which has differences in the way that work and social 

relations are viewed. Therefore, HEIs need to be prepared for the training of such 

professionals who have different characteristics from previous generations. Active teaching 

methodologies, such as Problem Based Learning (PBL), help in the process of empowerment 

of this generation, since one of its purposes is to assist the student in the construction of his 

own learning, making him more active in teaching and learning process. In view of this, the 

present research aims to analyze how students perceive the development of skills through the 

application of problem-based learning, on curricular component of Business Controllership. 

The study was carried out with 24 students from the Accounting Sciences Course, at the 

beginning of the semester of 2016, in which a first and second unit was taught using the 

traditional teaching method, and a third unit for the PBL method. The technique used was not 

the object of a quasi-experimental study, characterizing itself as a descriptive research, with a 

qualitative and quantitative approach. A data collection was performed through questionnaires 

applied to students and by participatory observation. Data analysis was performed using 

spreadsheets, t-student test and content analysis. The results show that competencies are in 

accordance with the application of the PBL. Search Results: 50% self-evaluate worse than 

your work group for skills development; 91.30% affirm that they invest more time in 

research; 95.65% believe that they learn more through the PBL, because it enables them to 

construct their own knowledge; All of them claim that this is a good methodology; 69.57% 

consider PBL better than the traditional teaching method; And 86.96% believe that the PBL 

should be used in other subjects of the Accounting course. Although 78.26% of the students 

did not have difficulties for the development of the PBL, there were some difficulties with an 

elaboration of the problems, hypotheses, questions of research, report, and with the 

administration of the time and execution of the roles of each Perceive Student. It is 

understood that a PBL application is a challenge for both students and teachers, who need to 

carefully plan each step in the development of the methodology. 

 

Palavras-chave: Problem-Based Learning; Accounting; Controllership; Skills. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A educação tem sido desafiada pelas grandes mudanças tecnológicas, econômicas e 

sociais que tem ocorrido em toda a sociedade, os estudantes precisam estar preparados para 

um campo de atuação profissional que exigem pessoas capazes de responder às expectativas 

dos empregadores de forma criativa, rápida e eficaz. Com o intuito de se adaptar a essas 

mudanças, as Instituições de Ensino Superior (IES) procuram formar profissionais que 

estejam preparados para o campo que desejam atuar, buscando se adaptar a uma nova 

configuração de discentes universitários que tem amplo acesso a informação e cresceram em 

meio a esses avanços tecnológicos, trazendo características distintas de outras gerações. 

Esses ingressantes universitários fazem parte da Geração Y ou Geração da Internet, 

que cresceu junto à evolução do contexto digital e, é composta por pessoas nascidas entre o 

início da década de 80 e o final da década de 90 (BOROCHOVICIUS; TORTELLA, 2014). 

Essa geração preocupa-se não apenas com a carreira profissional, mas também com a 

integração desta com as necessidades pessoais e familiares, sentindo-se motivada a utilizar 

sua criatividade e enfrentar novos desafios (VASCONCELOS et al., 2010). A Geração Y está 

acostumada com as rápidas e constantes mudanças tecnológicas, visto que os aparelhos 

celulares e computadores fazem parte de seu cotidiano, de modo que são utilizados para a 

obtenção de informação, entretenimento, aquisição de produtos e serviços para o trabalho, a 

comunicação e a interação com outros indivíduos em toda parte do mundo. 

Diante deste contexto, a sociedade possui um desafio permanente que é a compreensão 

e adaptação às novas gerações e todas as mudanças que ocorrem no meio social 

(VASCONCELOS et al. ,2010). Tais mudanças ocorrem não somente com os indivíduos que 

entram nas universidades, mas também com as metodologias de ensino utilizadas com o 

intuito de preparar cada geração para a atuação profissional, porém, até hoje, as metodologias 

de ensino mais utilizadas nos diversos cursos de graduação nas IES são aquelas consideradas 

tradicionais, que enfatizam apenas o conhecimento técnico dos discentes, não atentando para 

as diversas habilidades e atitudes necessárias a um profissional da atualidade. 

No curso de Ciências Contábeis não é diferente dos demais cursos de graduação, 

contabilistas capacitados tecnicamente têm sido formados, porém, o conhecimento técnico 

não é suficiente para atender as exigências do profissional contábil nos dias de hoje, sendo 

necessário que se desenvolvam diversas competências (como a capacidade de resolver 

problemas e tomar decisões, liderança, capacidade de trabalhar em grupo, dentre outras) e que 
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se tenha uma visão holística do sistema empresarial, não se limitando ao que acontece 

internamente nas instituições (SOARES, 2008). 

É importante enfatizar que no ensino da Contabilidade é possível desenvolver essas 

competências por meio das inúmeras disciplinas lecionadas, dentre elas a Controladoria 

Empresarial, que une o conhecimento técnico ao estratégico, fazendo com que o profissional 

contábil tenha um importante papel na gestão das organizações, tendo uma visão geral de 

todas as áreas de uma empresa, e também de seu ambiente externo. Assim sendo, constata-se 

que essa disciplina é de fundamental importância para a formação do contador, pois engloba 

todo o conteúdo já visto anteriormente e auxilia na capacitação de cada profissional.  

Para que os contabilistas estejam bem preparados para o campo de atuação profissional, 

alguns órgãos contábeis têm observado as múltiplas habilidades que devem ser desenvolvidas 

por esses profissionais. Por exemplo, o Accounting Education Change Commission (AECC), 

onde destaca que o ensino de contabilidade deve desenvolver o conhecimento técnico e as 

habilidades e atitudes exigidas pelo campo de atuação profissional. Diga-se ainda, que a 

International Federation Accountants (IFAC), lançou o Padrão de Educação Internacional 3, 

que trata das competências profissionais do contabilista em cinco categorias, quais sejam: 

intelectuais, técnicas e funcionais, pessoais, interpessoais e comunicacionais. Nesta feita, o 

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), aborda as competências por 

meio do Core Competency Framework, e o Institute of Chartered Accountants (ICA), assim 

sendo, divide as competências em comportamentais e cognitivas. 

No Brasil, o Conselho Nacional de Educação (CNE) e a Câmara de Educação Superior 

(CES), com a Resolução nº 10/2004, estabelece as competências e habilidades que os cursos 

de graduação em Ciências Contábeis devem observar para a formação do profissional 

contábil, em que o discente deve ser capacitado a compreender questões científicas, técnicas, 

sociais, econômicas e financeiras acerca das organizações. Nessa ótica a metodologia de 

ensino é de fundamental importância para capacitação desses profissionais, que devem ser 

preparados para tomar decisões e resolver os mais diversos problemas, porém, utiliza-se 

predominantemente os métodos tradicionais, como exemplo, a aula expositiva e a resolução 

de exercícios pelo professor, que é o sujeito ativo no processo de ensino-aprendizagem. 

Nesse diapasão, uma melhor alternativa no desenvolvimento dessas competências, é a 

utilização das metodologias ativas de ensino em que o aluno passa a ser o sujeito ativo do 

processo. Segundo Dimitrios (2013), a Contabilidade tem sido ensinada, principalmente pelo 

método tradicional ou métodos pouco sofisticados concentrados na figura do professor, ao 
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invés de técnicas mais modernas e orientadas para os alunos. No método tradicional, o aluno 

caracteriza-se como simples receptor do conhecimento transmitido pelo professor, já que o 

discente é apenas um ouvinte, que utiliza somente do sentido da audição, o que pode ser 

pouco eficiente. 

 Conforme Andrade (2002) é notório que nas IES os professores e alunos devem 

discutir e experimentar o uso de outras alternativas, de modo a tornar o processo de ensino-

aprendizagem mais eficiente e satisfatório. Com o intuito de melhorar esse processo de 

ensino, as IES podem adotar metodologias ativas de ensino, em que o aluno é o centro do 

aprendizado e constrói o seu próprio conhecimento. Isso possibilita ao professor desenvolver 

estratégias de ensino participativas e problemáticas, que possibilita o desenvolvimento e 

acesso a uma visão crítica e reflexiva dos alunos.  

Acentua-se que dentre as metodologias ativas utilizadas atualmente, tem-se o método de 

projeto, o portfólio, o estudo de caso, os jogos de empresa e o Problem Based Learning – 

PBL ou Aprendizagem Baseada em Problemas. O método de projeto possibilita a construção 

do conhecimento pelos próprios alunos, centrado na criatividade e atividade dos discentes que 

participam de todas as fases de um projeto proporcionando a construção coletiva do 

conhecimento (SOUZA; SOUZA; GREGÓRIO, 2013). Para Azevedo, Araújo e Medeiros 

(2016), a situação geradora no método do projeto pode ser um problema, uma oportunidade, 

uma necessidade ou um interesse. O portfólio estimula o pensamento reflexivo já que permite 

ao aluno documentar, registrar e estruturar todo o processo de sua própria aprendizagem 

(COTTA et al., 2012). O estudo de caso permite a análise de situações vividas por indivíduos 

que necessitam tomar decisões ou resolver problemas (PAZINATO; BRAIBANTE, 2014). Os 

jogos de empresas simulam o contexto empresarial possibilitando aos discentes uma visão 

sistêmica das organizações (CASAGRANDE et al., 2014). Dentre as metodologias citadas, 

destaca-se o PBL, pois por meio dele os estudantes podem solucionar problemas reais com de 

projetos em grupos, trabalhando questões relevantes e atuais que ainda não obtiveram 

solução, além disso, esta metodologia proporciona a aquisição de competências exigidas pelo 

campo de atuação profissional (MARTINS, 2013). 

Hmelo-Silver (2004) frisa que na aprendizagem baseada em problemas, os alunos 

lidam com problemas complexos que não possuem apenas uma solução, nesse contexto, 

identificam o que precisam aprender para resolvê-los. Tem-se, por conseguinte, que o 

professor atua como facilitador do processo de aprendizagem e não como fornecedor de 

conhecimento. Logo, o uso do PBL oferece o potencial para ajudar os alunos a se tornarem 

pensadores reflexivos e flexíveis capazes de usar o conhecimento adquirido para solucionar 
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problemas. Essa metodologia integra teoria e prática, e requer conhecimentos e habilidades 

para se encontrar uma alternativa viável para a solução de um problema. Tudo isso, de modo a 

capacitar os discentes a realizarem pesquisas e se tornarem os responsáveis pela sua própria 

aprendizagem (SAVERY, 2006). Diante do exposto, levanta-se a seguinte questão da 

pesquisa: “Como os discentes percebem o desenvolvimento de competências através da 

aplicação do Problem Based Learning no componente curricular de Controladoria 

Empresarial?” 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral da pesquisa consiste em analisar como os discentes percebem o 

desenvolvimento de competências através da aplicação do Problem Based Learning, no 

componente curricular de Controladoria Empresarial.  

Para se atender o objetivo proposto, faz-se necessário: 

a) Identificar quais as características do PBL são percebidas pelos discentes expostos à 

metodologia; 

b) Verificar como os discentes percebem seu papel e o dos demais membros do grupo, 

quando desenvolvem suas tarefas, seguindo os preceitos do PBL; 

c) Detectar quais competências são desenvolvidas e percebidas pelos discentes quando 

fazem uso do PBL. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

  

O processo de ensino-aprendizagem tem sido um desafio diante das mudanças 

políticas, econômicas, sociais e tecnológicas que a sociedade vem passando. A discussão 

acerca das metodologias de ensino e aprendizagem a serem utilizadas para a construção do 

conhecimento tornam-se úteis à medida que objetiva o aperfeiçoamento desse processo e 

permite formar indivíduos mais capacitados para a atuação profissional, pois cada vez mais, 

as empresas buscam pessoas que sejam capacitadas tecnicamente e possuam uma visão 

holística das entidades.  

Ademais, a Lei 11.638/07, que trouxe as Normas Internacionais de Contabilidade 

(IFRS) ao Brasil, ampliou a subjetividade na análise dos negócios fazendo com que os 

contabilistas assumam uma postura mais ativa dentro das organizações e utilizem 
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competências essenciais a profissionais que se tornam cada dia vez importantes nas decisões 

estratégicas das organizações. 

Nesse sentido, as Universidades necessitam modificar suas metodologias de ensino 

para alcançar os seus objetivos de aprendizagem, pois segundo Munro (2009), a Geração Y 

possui valores e comportamentos distintos das gerações anteriores, sendo mais independentes, 

empreendedores, digitalmente experientes e valorizam os desafios. Portanto, percebe-se que, 

assim como toda a sociedade, as formas de ensinar precisam acompanhar essa evolução, pois 

as organizações têm exigido profissionais com senso crítico e com conhecimento amplo, 

capazes de auxiliar os gestores em várias áreas da empresa, observa-se ainda que as 

metodologias de ensino ativas auxiliam no desenvolvimento desses profissionais. Apesar 

disso, ao se examinar as estratégias de ensino utilizadas pelas IES no ensino de Ciências 

Contábeis, Silva et al.(2014b), observaram, que o método de ensino-aprendizagem mais 

adotado é o modelo passivo, centralizado no professor. Portanto, nota-se a necessidade de se 

aplicar e observar novas metodologias de ensino no curso de contabilidade com o intuito de se 

construir profissionais mais capacitados e independentes.  

 A realização do estudo no componente de Controladoria Empresarial se fez necessária, 

haja vista que é considerada uma disciplina fundamental na formação do contador à medida 

que trata da gestão das organizações e possibilita o desenvolvimento das competências 

necessárias ao controller, como a capacidade de análise, julgamento e senso crítico, 

auxiliando na gestão da entidade, em todo processo de planejamento, execução e controle, 

possibilitando o cumprimento dos objetivos empresariais. A controladoria é essencial no 

processo de tomada de decisão das organizações e traz um controle gerencial mais efetivo 

para as entidades, pois ela utiliza informações das diversas áreas da empresa, proporcionando 

melhor compreensão do negócio.  

 Ademais, a escolha da utilização do PBL, e não outras metodologias de ensino, 

ocorreu porque por meio de sua aplicação, os alunos podem desenvolver competências 

necessárias aos profissionais da atualidade, fazendo com que o discente tenha uma visão 

holística das organizações, se tornando mais independente, ativo e conseguindo resolver 

problemas que encontrará em sua realidade profissional.  

 Nesta pesquisa, os discentes foram responsáveis por buscar problemas de empresas 

reais, fazendo uma visita técnica nas entidades com o intuito de identificar e elaborar os 

problemas com os quais iriam trabalhar durante todo o processo do PBL, diferentemente do 

que ocorreu em outras pesquisas sobre o tema, em que, em sua maioria, são utilizados casos já 

prontos e levados para sala de aula. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 A presente seção aborda o referencial teórico acerca da formação em nível superior, 

do Problem Based Learning e dos estudos sobre a aplicabilidade do PBL. 

 

2.1 FORMAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR  

 

  A educação é o meio pelo qual se resguarda e se prioriza a qualidade de vida, à luta 

pela cidadania, diminuindo as desigualdades sociais e trazendo a dignidade e felicidade de um 

povo. No processo de educação, o professor possui papel fundamental à medida que é 

responsável pela formação dos profissionais que estarão no mercado de trabalho nos próximos 

40 ou 50 anos, nesse sentido, os docentes precisam estar preparados para as rápidas mudanças 

que ocorrem ao decorrer do tempo (PEREIRA, 2005). Logo, os professores universitários 

precisam estar atualizados com as diversas formas de ensino, e as universidades propícias às 

mudanças que devem ocorrer em seus programas de curso, para que o objetivo educacional 

seja atingido. 

 Nesse ínterim, para que esse objetivo seja alcançado, as IES necessitam estar abertas a 

inovações no ensino e na aprendizagem dos alunos, pois tem papel crucial na transmissão 

cultural e científica aos discentes formando seres pensantes, críticos e éticos. Este processo de 

ensino-aprendizagem obtém melhor resultado quando o docente consegue direcionar o aluno 

na compreensão do caminho da investigação para a definição de um objeto de estudo e 

internalização das ações mentais correspondentes, para isso uma metodologia privilegiada é a 

metodologia baseada em problemas (LIBÂNEO, 2009). Através desta metodologia pode-se 

formar indivíduos mais independentes e criativos, pois o PBL baseia-se na abordagem 

construtivista, o que segundo Chahuán-Jiménez (2009) é a abordagem em que o aluno é o 

sujeito ativo no processo de ensino e aprendizagem, e o docente, tem a função de facilitador, 

direcionando o aluno a buscar e gerar seus próprios conhecimentos. 

Em abordagens construtivistas, como o PBL, há uma maior interação com a realidade 

e com os outros alunos, em que os mesmos utilizam-se de estratégias como experimentação e 

pesquisa em grupo, havendo um estímulo para o desenvolvimento do raciocínio.  

 Assinale-se que por meio do estudo das metodologias de ensino, como o PBL, é que 

se pode construir saberes que auxiliam os profissionais da área educacional a melhorarem o 

processo de ensino e aprendizagem. Miranda et al. (2013) afirmam que os benefícios vindos 



20 
 

da pesquisa no processo de ensino foram bastante divulgados no campo educacional e foram 

percebidos também pelos pesquisadores no campo da contabilidade. 

 

2.1.1 Formação em Ciências Contábeis  

 

 O curso superior de Ciências Contábeis no Brasil teve início no século XX, com o 

Decreto-lei nº. 7.988, de 22 de setembro de 1945, tendo duração de quatro anos. Este curso 

oferecia disciplinas como Contabilidade Geral, Organização e Contabilidade Industrial, 

Organização e Contabilidade Bancária, Organização e Contabilidade de Seguros, dentre 

outras. Em seguida, no ano de 1946, surgiu a Faculdade de Ciências Econômicas e 

Administrativas (FCEA), instalada na Universidade de São Paulo (USP). Posteriormente, a 

FCEA foi denominada Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA) 

instituição responsável por criar o primeiro núcleo de pesquisas contábeis no Brasil 

(PELEIAS et al., 2007).  

É de se averiguar que muitos cursos de Ciências Contábeis surgiram após a criação da 

FEA/USP (NOSSA, 1999). Nessa época os cursos de contabilidade preocupavam-se apenas 

com a formação técnica dos profissionais, não atentando para o desenvolvimento de 

habilidades e competências dos discentes em formação.  

Atenta-se que com o grande desenvolvimento econômico, tecnológico e legal, 

ocorrido ao longo dos anos no Brasil, procurou-se formar profissionais capacitados que 

pudessem auxiliar os gestores na tomada de decisão, de modo a garantir eficácia e 

continuidade do negócio, surgindo assim, a Controladoria, que pode ser vista sob dois 

enfoques: órgão administrativo e área do conhecimento humano. 

Para Souza et al. (2011), com a evolução da Contabilidade surge a Controladoria que 

se utiliza tanto dos conhecimentos contábeis como de outras áreas a fim de atender as 

necessidades das entidades empresariais. A Controladoria, como órgão administrativo, utiliza-

se da Ciência Contábil em sua totalidade, preocupando-se com o controle da organização em 

todo tempo, olhando para o presente, passado e futuro, tendo a missão de otimizar os 

resultados da empresa alcançando a eficácia empresarial (PADOVEZE, 2012). 

O responsável pela controladoria de uma organização é denominado controller, que é 

responsável por garantir informações relevantes para os gestores tomarem decisões. É 

necessário que esse profissional seja altamente qualificado com amplos conhecimentos, 

possuindo visão holística da organização (SILVA et al., 2014a). O mesmo precisa estar 

preparado para resolver problemas complexos, sejam eles estratégicos ou operacionais, assim 
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sendo, é preciso uma atenção especial em sua formação, haja vista que precisam desenvolver 

as competências essenciais ao exercício de sua profissão.  

Em virtude da necessidade do desenvolvimento dessas competências e da mudança do 

perfil dos graduandos e de toda sociedade, Beck e Rausch (2014) afirmam que o ensino de 

Contabilidade necessita ser ressignificado no intuito de atender as exigências requeridas pelo 

campo de atuação profissional, eles ressaltam, em sua pesquisa com alunos de contabilidade, 

que a metodologia de ensino empregada no estudo dos conteúdos influencia 

significativamente no processo de ensino e aprendizagem dos discentes.  

Silva et al. (2014b) relatam que é importante pensar se as metodologias de ensino que 

estão sendo utilizadas são capazes de proporcionar uma formação adequada para o graduando 

em Ciências Contábeis. 

 Nesta feita, Freire (1979), já destacava há mais de 30 anos, a necessidade de mudança 

no paradigma educacional, em que o professor é visto como um ser superior que ensina a 

ignorantes e o aluno é um receptor passivo do conhecimento. No entanto, até os dias de hoje, 

diversos pesquisadores têm constatado que os métodos de ensino tradicionais tem sido os 

mais utilizados na contabilidade (PEREIRA; NIYAMA; FREIRE, 2012; PELEIAS et al., 

2013; SILVA et al., 2014b;). 

 Assevere-se que na abordagem tradicional, o professor é o sujeito ativo no processo de 

ensino-aprendizagem, pois transmite o conhecimento aos discentes, normalmente utilizando 

aulas expositivas, portanto as aulas são centradas no professor, que define o que será 

abordado em sala de aula (SANTOS, 2011).  

Peleias et al. (2013) constatou que aula expositiva é uma metodologia de ensino 

aplicável a todos os cursos do ensino superior e é predominante no curso de Ciências 

Contábeis. Apesar disso, não significa que há concordância dos profissionais da área sobre 

sua utilização como melhor metodologia a ser aplicada. 

Visando à formação de profissionais mais críticos, criativos e preparados para as 

exigências do mundo atual, tem-se discutido metodologias construtivistas. (MENDES, 2000; 

CHAHUÁN-JIMÉNEZ, 2009; KRÜGER; ENSSLIN, 2013; CASAGRANDE et al., 2014). 

Segundo Chahuán-Jiménez (2009), na abordagem construtivista a aprendizagem é promovida 

por meio de um processo ativo em que os discentes constroem novos conceitos baseados no 

conhecimento que já possuíam. 

 Dessa maneira, pode-se entender que uma das metodologias construtivistas que vem 

sendo utilizadas nas pesquisas acerca do ensino de Contabilidade é o PBL ou Aprendizagem 

Baseada em Problemas, que possibilita aos discentes uma maior aproximação com a 
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realidade, já que traz para a sala de aula problemas reais, que auxiliam no desenvolvimento de 

competências necessárias aos profissionais contábeis. 

 

2.1.2 Habilidades e competências do contador e do controller  

 

 Conforme Fleury e Fleury (2001), competência representa um conjunto de 

capacidades do ser humano, que comprovam um alto desempenho em determinada atividade. 

Para Cardoso et al. (2010), a competência é a qualidade de quem é capaz de resolver 

determinada situação, ela abrange a tríade denominada de conhecimentos, habilidades e 

atitudes do ser humano (CHA).  

 No Brasil, as IES devem observar a Resolução CNE/CES nº 10/2004, em seu art. 4º, 

que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de bacharelado em Ciências 

Contábeis, evidenciando as competências que o graduando deve desenvolver, quais sejam: a) 

a utilização adequada da terminologia contábil; b) desenvolvimento de visão sistêmica e 

interdisciplinar da contabilidade; c) elaboração de pareceres e relatórios úteis aos seus 

usuários; d) aplicação adequada da legislação; e) desenvolvimento da liderança e do trabalho 

em equipe; f) ter domínio sobre as funções contábeis; g) capacidade de desenvolver, analisar e 

implantar sistemas de informação contábil e de controle gerencial, e; h) ter ética na prática 

profissional. 

 No âmbito internacional, no que diz respeito à área de controle gerencial, é necessário 

o desenvolvimento de habilidades como as propostas pelo AECC (1990): habilidades de 

comunicação, habilidades intelectuais e habilidades interpessoais. A IFAC (2004) possui o 

Padrão de Educação Internacional 3, que classifica as competências profissionais em 

intelectual, interpessoal e comunicação, pessoal e capacidade de organização. O AICPA 

(2005) em seu Core Competency Framework apresenta as competências funcionais, 

competências pessoais e habilidades relacionadas à compreensão de contexto de negócios. E, 

o ICA (2009), que divide as competências em comportamentais e cognitivas. Diversos autores 

estudaram as competências do controller ou contador gerencial (HASSALL et al., 2005; 

BOTS; GROENLAND; SWAGERMAN, 2009; MACHADO et al., 2010; MARTINS, 2013; 

ARAÚJO; CALADO; CAVALCANTI, 2014; SIRIWARDANE; LOW; BLIETZ, 2015). 

 Machado et al. (2010) identificaram as competências do controller nas cem maiores 

empresas do Estado de Santa Catarina, a pesquisa foi conduzida por meio de survey, e os 

resultados apontam que as competências pessoais estão mais ligadas a características como 

ética, trabalhar sob pressão, flexibilidade para mudanças, honestidade e integridade, iniciativa 
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e liderança. No que diz respeito às competências profissionais, as mesmas relacionam-se com 

a visão estratégica e de processos, raciocínio lógico, planejamento e organização.  

 Araújo, Calado e Cavalcanti (2014) estudaram as competências que são desenvolvidas 

em um curso de pós-graduação que estão relacionadas ao perfil do controller. A coleta de 

dados foi realizada por meio de questionário aplicado aos estudantes na cidade de João 

Pessoa. Os resultados demonstram que as competências mais desenvolvidas foram 

habilidades financeiras, capacidade de avaliação econômica, habilidades associadas à 

contabilidade e ao planejamento. 

Lima (2016) investigou os aspectos da trajetória do Controller e sua contribuição para 

o desenvolvimento de competências e atuação profissional. A coleta de dados se deu por meio 

de questionário eletrônico aplicado a 208 profissionais. Os resultados demonstram que as 

competências indispensáveis ao controller são: a capacidade analítica, domínio de 

contabilidade e finanças, o trabalho em equipe e visão estratégica, e que o principal fator para 

o desenvolvimento das competências foi a experiência profissional. 

 

2.2 PROBLEM BASED LEARNIN  (PBL) 

 

O PBL surgiu no Canadá, na McMaster University, no ano de 1966, com um grupo de 

cerca de vinte professores liderados por John Evans, que desenvolveu este programa de 

aprendizagem, que passou a ser utilizado por diversas instituições de ensino superior em todo 

o mundo, especialmente nos cursos de Medicina (MARTINS, 2013). 

As primeiras Universidades a utilizarem essa metodologia foram a Case Western 

Reserve University Medical School, Harvard Medical School e Southern Illinois University 

localizadas nos EUA, Queen’s University no Canadá, Universiteit Maastricht na Holanda, 

Universidade de Newcastle na Austrália, entre outras. No Brasil, algumas instituições de 

ensino utilizam o PBL, na maioria das vezes na medicina, na área contábil essa utilização 

ainda é incipiente (ARAÚJO et al., 2010). Para que o PBL seja aplicado é necessário que o 

docente assuma o papel de orientador, pois esta metodologia incentiva o aluno a buscar um 

conhecimento mais profundo por meio de estratégias e comportamentos aplicáveis, se 

utilizando de discussões em grupo e leituras que levam os discentes a desenvolverem a 

habilidade de resolver problemas despertando, assim, a visão crítica (SOARES, 2008).  

De acordo com Borochovicius e Tortella (2014), a aprendizagem baseada em 

problemas prepara os alunos para a área de atuação profissional à medida que proporciona um 
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aprendizado conceitual, procedimental e atitudinal por meio de problemas que expõem os 

discentes a situações motivadoras, pois traz um problema real para a sala de aula. 

Sabe-se que o PBL tem por objetivo ajudar os alunos a: construir uma ampla e flexível 

base de conhecimentos; desenvolver habilidades de resolução de problemas eficazes; 

desenvolver habilidades de aprendizagem autônoma ao longo da vida; tornar-se colaboradores 

efetivos; e tornar-se intrinsecamente motivados para aprender (HMELO-SILVER, 2004). Para 

Alrahlah (2016), o objetivo principal do PBL é mostrar aos alunos a relevância do assunto, 

colocando-o em um contexto prático adequado e realista. Portanto, é necessário que os tutores 

planejem a aplicação desta metodologia, visando atingir os objetivos citados, facilitando 

assim, o processo de ensino e aprendizagem, auxiliando na formação de profissionais mais 

independentes e ativos. 

Consoante Araújo et al. (2010), o PBL é o futuro da educação, uma vez que o aluno se 

responsabiliza pela sua própria aprendizagem, estimulando assim o pensamento crítico e 

habilidades para a resolução de problemas. Tan, Molen e Schmidt (2016) afirmam que nesta 

metodologia, os discentes são incentivados a assumir uma maior responsabilidade pela sua 

aprendizagem se tornando mais autônomos. 

 

2.2.1 Características do PBL 

 

Com relação às características, a aprendizagem baseada em problemas, promove a 

ativação do conhecimento prévio e a reestruturação do conhecimento, bem como possibilita a 

aprendizagem em um determinado contexto, no qual os discentes percebem a relevância do 

assunto a ser aprendido; há uma motivação intrínseca; há uma orientação para compreensão 

ou resolução de um problema, no qual o centro do processo é o aluno; há o desenvolvimento 

de diversas habilidades, dentre outras características (NEVES, 2006). 

Segundo Martins (2013), este método é composto por três elementos, quais sejam: o 

problema, o aluno e o professor. Segundo Macambira (2011), o problema deve ser motivador, 

despertando a discussão por parte dos alunos, ativando seus conhecimentos prévios, 

construindo assim, uma aprendizagem que permeia por diversas disciplinas. 

No PBL, o problema descreve situações que estão inseridas no contexto da vida real 

(HMELO-SILVER, 2004; SOCKALINGAM; SCHIMIDT, 2011). Ribeiro (2010) afirma que 

esses problemas podem ser apresentados por meio de vídeos, dramatizações, ou entrevistas. Já 

para Martins (2013), eles podem ser apresentados com texto, imagens e simulação de 

computador. 
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De acordo com Ribeiro (2010), o problema pode se enquadrar em três categorias 

distintas, conforme Figura 1. 

 

Figura 1: Categoria dos problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Ribeiro (2010) 

  

É oportuno frisar que cada profissional ou instituição pode escolher problemas que 

estejam inseridos nas categorias que mais se adaptem ao currículo da disciplina e as 

necessidades de aprendizagem de seus alunos. Portanto, se o docente tem o objetivo de 

utilizar o PBL em apenas um determinado conteúdo pode se utilizar problemas da categoria 

“desafios acadêmicos”, se o intuito for simular problemas do cotidiano profissional, o tutor 

pode se utilizar da categoria “cenários”, porém, se o objetivo for expor os alunos a problemas 

que de fato acontecem na área de atuação profissional, pode se utilizar da categoria 

“problemas da vida real”. 

Ressalte-se que independente da categoria escolhida, o importante é que se atinjam os 

objetivos educacionais contemplados pelo PBL, que para Hadgraft e Holecek (1995) são os 

que estão inseridos no Quadro 1:  

 

Quadro 1: Objetivos Educacionais 

Objetivo Educacional Como funciona 

Aprendizagem ativa 
Ocorre por meio da colocação de perguntas e busca de 

respostas. 

Problemas que 

advêm da 

estruturação de 

conteúdos de uma 

área de estudo. 

Finalidades: 

entendimento de um 

tema selecionado; 

construir 

conhecimento; e 

trabalhar 

colaborativamente. 

Desafios 

Acadêmicos 

Problemas em 

contexto da vida real 

ou simulações da 

vida profissional. 

Finalidades: 

desenvolvimento de 

competências 

necessárias para que 

os alunos sejam bem-

sucedidos na 

academia e na vida 

profissional. 

Problemas que 

pedem soluções reais 

por pessoas ou 

organizações reais 

Finalidades são: 

envolver o aluno na 

exploração de uma 

área de estudo, cujas 

soluções são 

potencialmente 

aplicáveis em seus 

contextos de origem. 

Cenários Problemas da Vida 

Real 
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Aprendizagem integrada 
Ocorre para solucionar a colocação de perguntas, é 

necessário o conhecimento em várias outras áreas. 

Aprendizagem cumulativa 

Ocorre por meio da colocação de problemas cada vez mais 

complexos até atingir os enfrentados por profissionais 

iniciantes. 

Aprendizagem para a compreensão 

Ao invés de retenção de informações, mediante a alocação 

de tempo para a reflexão, feedback frequente e 

oportunidades para praticar o que foi aprendido. 

Fonte: Adaptado de Hadgraft e Holecek (1995). 

 

 Sejam desafios acadêmicos, cenários ou problemas da vida real, os discentes 

necessitam ter autonomia par buscar por respostas nas mais diversas áreas de conhecimento, 

de modo que consigam resolver os problemas propostos, sejam eles, mais simples ou mais 

complexos, e também precisam refletir sobre o que foi pesquisado para socializar com os 

demais membros do grupo de trabalho atingindo assim os objetivos educacionais necessários 

para uma aprendizagem eficaz. 

2.2.2 Implementação do PBL 

 

Para que seja bem sucedida a aplicação do PBL é necessário um planejamento, 

experiência e recursos. Esta metodologia enfatiza a utilização de problemas por meio de uma 

abordagem ativa e multidisciplinar. A implementação deste método de ensino pode acontecer 

em três níveis: nível mega, nível macro, nível micro, conforme Figura 2, trazendo mudanças 

importantes para as instituições, pois preenche a lacuna entre a teoria e a prática, proporciona 

uma maior acessibilidade à informação, possibilita a utilização de problemas 

multidisciplinares e enfatiza as competências do mundo real (TAN, 2007).  

Figura 2: Infundindo o PBL no currículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Tan, (2007, p. 21). 
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Nessa perspectiva, a maior mudança que ocorre nas instituições de ensino é no “nível 

mega”, em que há uma reestruturação total dos currículos dos cursos, modificando também as 

estruturas de avaliação e do ambiente de aprendizagem. Entretanto, não é uma tarefa fácil 

implantar o PBL neste nível. Deve ser feita uma análise do formato do programa, da natureza 

e das metas das disciplinas, dos critérios de avaliação, dos recursos disponíveis e do perfil dos 

alunos para fazer uma efetiva introdução do PBL em um currículo (TAN, 2007). Os 

professores podem começar a implementação do PBL pelo “nível micro” trabalhando em 

certos projetos ou assuntos, pois requer menos recursos. A ideia é usar a metodologia para 

alinhar os resultados educacionais desejados (TAN, 2007). Ou seja, se o tutor pretende utilizar 

essa metodologia para a aprendizagem de um determinado conteúdo, e ainda quer, que os 

alunos desenvolvam habilidades e tornem-se mais independentes, ele pode implementar esta 

metodologia por meio do “nível micro”.  

Independente de qual nível ele seja implantado, no PBL, os alunos trabalham em 

pequenos grupos colaborativos buscando o que precisam aprender para resolver um problema. 

O docente tem o papel de facilitador, orientando a aprendizagem dos alunos por meio do ciclo 

de aprendizagem da Figura 3 (HMELO-SILVER, 2004). 

 

Figura 3: O ciclo do PBL. 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Hmelo-Silver (2004, p. 237). 
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 O ciclo de aprendizagem baseada em problemas inicia-se com exposição dos alunos a 

um cenário em que o problema está inserido. Os discentes devem formular e analisar o 

problema, fazendo a identificação dos fatos relevantes daquele cenário. Após o entendimento 

melhor do problema, eles podem elaborar hipóteses de trabalho para possíveis soluções. Uma 

parte importante desse ciclo é a identificação das deficiências de conhecimento em relação ao 

problema, que vão se tornar questões de pesquisa na aprendizagem autônoma dos alunos. 

Destaca-se que após a pesquisa, os discentes aplicam seus novos conhecimentos, de modo a 

avaliar suas hipóteses e partir do que aprenderam (HMELO-SILVER, 2004). 

Para Schmidt (1983), pode-se utilizar dos sete passos para implementação do PBL, 

conforme o Quadro 2: 

Quadro 2: Passos para implementação do PBL 

Passos Ações 

1. Esclarecimento dos termos e conceitos não 

compreendidos. 

Os discentes poderão fazer perguntas ao 

professor para esclarecer suas dúvidas. 

2. Definição do problema. Definição exata do problema, já que alguns 

problemas se desdobram em diversos outros 

problemas, definindo-se o que deve ser 

explicado. 

3. Análise do problema. Os discentes analisam o problema com o 

conhecimento que já possuem expondo suas 

ideias para os demais membros do grupo. 

4. Detalhar as explicações propostas. Os alunos levantam as razões pelas quais o 

problema aconteceu e criam hipóteses para 

solucionar o mesmo, neste momento percebe-se o 

que eles já sabem e o que precisam pesquisar. 

5. Formular os objetivos de aprendizagem. Acontece a formulação dos objetivos de 

aprendizagem. 

6. Coletar as informações adicionais fora do 

grupo. 

Os discentes vão pesquisar individualmente 

aquilo que não sabem sobre o problema proposto. 

7. Integrar os conhecimentos adquiridos com o 

grupo. 

Os alunos socializam e discutem com o grupo o 

que foi pesquisado individualmente.  

Fonte: Adaptado de Schmidt (1983). 

 

Evidencia-se que para uma implementação bem sucedida é essencial que todos os 

participantes do processo, sejam eles alunos ou professores, saibam suas atribuições. Wood 

(2003) sugere que esses participantes assumam papéis conforme Quadro 3. 

 

Quadro 3: Papel de Cada Participante 

Secretário/Relator 

- Anotar os principais pontos discutidos pelo 

grupo; 

- Ajudar o grupo a organizar seus pensamentos; 

- Participar das discussões; 

- Anotar os recursos utilizados pelo grupo; 

Tutor/Professor 
- Incentivar a participação de todos os membros 

do grupo; 
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- Auxiliar o líder a controlar o tempo e a 

dinâmica de grupo; 

- Verificar as anotações do secretário; 

- Manter o foco do grupo; 

- Certificar que o grupo alcance os objetivos de 

aprendizagem; 

- Verificar a compreensão; 

- Avaliar o desempenho. 

Líder/Presidente 

- Liderar o grupo por meio do processo; 

- Incentivar a participação de todos os membros; 

- Manter a dinâmica do grupo; 

- Controlar o tempo; 

- Verificar se o grupo executa as tarefas 

delegadas; 

- Verificar se o secretário é capaz de controlar e 

registrar rigorosamente suas anotações. 

Membros do Grupo 

- Seguir os passos propostos; 

- Participar das discussões; 

- Ouvir e respeitar as contribuições dos demais; 

- Gerar discussões nas questões; 

- Pesquisar todos os objetivos de aprendizagem; 

- Compartilhar informações com os demais. 

Fonte: Adaptado de Wood (2003, p.328) 

 

 Constata-se a importância de cada participante, em especial, do tutor que deve 

incentivar a participação em grupo, verificar as anotações feitas, observar se os objetivos de 

aprendizagem estão sendo atingidos e avaliar o desempenho de cada participante. O tutor 

deve estar atento à mudança de seu papel em sala de aula, pois agora ele se comportará como 

um orientador dos alunos, auxiliando no processo de ensino e aprendizagem e não mais como 

um meio de transmissão de conhecimento. Segundo Assen et al. (2016), mesmo tutores muito 

experientes, com mais de 25 anos de experiência em um currículo de PBL sentem dificuldade 

de assumir seus papéis. Portanto, é interessante que se faça um bom planejamento antes da 

aplicação desta metodologia em sala de aula.  

É relevante enfatizar que o secretário deve estar atento a tudo o que acontece no grupo 

anotando todos os pontos discutidos. O líder tem como uma das principais funções verificar 

se as tarefas estão sendo executadas pelos membros da equipe, e os demais membros têm que 

participar de todo o processo pesquisando e compartilhando as informações com os outros, 

além de assumir diversas funções. 

2.2.4 Vantagens e Limitações do PBL 
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 Frise-se que, neste caso, assim como outras metodologias de ensino, o PBL possui 

suas vantagens e limitações. Segundo Wood (2003), as vantagens e desvantagens da 

utilização desta metodologia são as que estão expostas no Quadro 4: 

Quadro 4: Vantagens e Desvantagens do PBL 

Vantagens Desvantagens 

Promove uma aprendizagem ativa para o 

discente. 

Os tutores não podem “ensinar”, ou seja, mudam 

o papel que anteriormente assumiam como 

detentor do conhecimento. 

Há uma compreensão e retenção melhor do 

assunto. 

Sua aplicação pode ser difícil e frustrante. 

Há o desenvolvimento de habilidades e 

competências. 

Mais pessoas têm que participar do processo de 

tutoria 

Prepara o aluno para a prática profissional. Um grande número de alunos precisam de acesso 

às fontes de pesquisa simultaneamente, como 

bibliotecas computadores etc. 

Facilita na integração das disciplinas. Os alunos podem sentir dificuldades com o 

estudo autodirigido e saber quais informações são 

relevantes. 

Motiva os alunos e tutores.  

Envolve uma aprendizagem profunda em que 

todos os alunos estão envolvidos. 

 

É uma abordagem construtivista que ativa os 

conhecimentos prévios dos alunos. 

 

Fonte: Adaptado Wood (2003). 

 

 Nota-se que as limitações da aplicação do PBL podem ser ultrapassadas com um bom 

planejamento e preparo por parte das instituições e dos profissionais que participarão do 

processo de implantação desta metodologia de ensino. 

 

2.3 ESTUDOS SOBRE A APLICABILIDADE DO PBL 

 

Diversos autores têm investigado a utilização do PLB como metodologia de ensino na 

área contábil (JONHSTONE; BIGGS, 1998; ARAUJO; RODRIGUES, 2006; HANSEN, 

2006; RODRIGUES; ARAÚJO, 2007; SOARES, 2008; SOARES; ARAUJO; LEAL, 2008; 

SIQUEIRA et al., 2009; ARAÚJO et al., 2010; BENJAMIM JÚNIOR, 2011; PINHEIRO; 

SARRICO; SANTIAGO, 2011; STANLEY; MARSDEN, 2012; MARTINS, 2013; 

FREZATTI et al., 2014; FREZATTI; SILVA, 2014; MARTINS; ESPEJO; FREZATTI, 2014; 

OLIVEIRA, 2014; MARTINS; ESPEJO; FREZATTI, 2015, TAN; MOLEN; SCHMIDT, 

2016). 
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Dentre as pesquisas internacionais, que aplicam o PBL nas disciplinas do curso de 

Ciências Contábeis, destacam-se a de Jonhstone e Biggs (1998), que discutiu as vantagens e 

desvantagens do PBL, trazendo sugestões para implementação desta metodologia para os 

educadores de Contabilidade. Os autores realizaram uma revisão da literatura acerca das 

características da metodologia na contabilidade, medicina e psicologia. As principais 

recomendações do estudo são: que a implementação do PBL só deve ser feita após os alunos 

terem adquirido conhecimentos técnicos básicos; as estratégias para a resolução dos 

problemas devem ser explicitamente ensinadas; devem ser incentivadas abordagens 

inovadoras para se resolver o problema e; os docentes que aplicam o PBL devem ter 

conhecimento técnico na área em que a metodologia irá ser aplicada. 

Hansen (2006) descreve o processo de elaboração de um problema no PBL, mostrando 

como esta metodologia pode ser utilizada na Contabilidade. Ele realizou uma pesquisa 

bibliográfica e elaborou três exemplos de problemas que são divididos em nível 1, 2 e 3, 

aumentando o nível de dificuldade do problema 1 ao 3. O pesquisador afirma que problemas 

complexos são usados para motivar o aluno a adquirir, integrar e comunicar informações, 

proporcionando aos discentes um pensamento crítico, capacitando-os para a resolução de 

problemas, o trabalho em equipe, a pesquisa, a comunicação e tornando-os aprendizes 

contínuos. 

Rodrigues e Araujo (2007) testaram a aplicabilidade do método PBL às disciplinas 

Contabilidade de uma IES, medindo a aceitação e percepção dos alunos em relação à 

metodologia, comparando também com o método tradicional de ensino. A pesquisa foi 

realizada com 76 alunos do curso de administração (30 cursavam o componente curricular de 

Contabilidade Geral II e 46 cursavam Contabilidade Gerencial II), os dados foram coletados 

por meio de questionários aplicados aos discentes. Os grupos foram formados por 8 a 10 

componentes. Os resultados apontam que os alunos percebem o PBL como uma oportunidade 

de variar a rotina das aulas, em que a aprendizagem é mais fácil e ampla, pois o conhecimento 

surge por meio da pesquisa, tornando-se mais seguro e duradouro. Os principais obstáculos 

encontrados pelos pesquisadores foram: a dificuldade dos alunos na definição do problema; a 

resistência dos discentes que rejeitam a metodologia; a falta de experiência na apresentação de 

seminários e no desenvolvimento de pesquisas. 

 Soares (2008) realizou um estudo empírico que tinha o objetivo de verificar a 

efetividade do método PBL no curso de Ciências Contábeis da FEA-RP/USP. A coleta de 

dados foi realizada por meio de questionários aplicados aos estudantes, e os dados passaram 

pela análise fatorial, alpha de Cronbach e regressão. Os resultados apontam que por meio do 
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uso da metodologia os alunos ganham conhecimento na área de conhecimento que estão 

estudando, adquirem capacidade para a resolução de problema, melhoram a comunicação, 

desenvolvem habilidades e adquirem confiança.  

 Siqueira et al. (2009) analisaram as opiniões de um grupo de alunos de Contabilidade, 

que participaram do processo da aprendizagem baseada em problemas, visando captar 

indícios sobre a aplicabilidade desta metodologia na área contábil. A coleta de dados foi 

realizada por meio de entrevistas semiestruturadas com 15 discentes. Dentre os resultados 

encontrados observou-se que o método exige uma postura muito mais atuante dos 

componentes dos grupos, a autonomia dos estudantes aumentou com relação ao método 

tradicional, todos os alunos acreditam que a metodologia é aplicável no ensino de 

contabilidade, a maior parte deles afirma que o PBL estimula a pesquisa e o envolvimento do 

aluno com a aula. Das desvantagens percebidas se destacam: a possibilidade de não haver 

uma cobertura completa da matéria e a não aplicabilidade do método em todas as disciplinas. 

 Araújo et al. (2010) relataram a aplicação do PBL como metodologia de ensino no 

curso de especialização em controladoria e finanças, o estudo foi realizado em uma IES do 

Estado de São Paulo. O método utilizado é fundamentado no trabalho dos autores Kanet e 

Barut (2003), assim como as pesquisas de Soares (2008) e Soares, Araujo e Leal (2008). A 

coleta de dados foi realizada por meio de questionários aplicados aos alunos de duas turmas 

no período de 2008 e 2009, totalizando 65 respondentes. Observou-se que 99% dos 

participantes da pesquisa consideraram o método PBL como melhor, se comparado com o 

método tradicional de ensino, com aulas expositivas, o mesmo percentual avaliou que os 

conhecimentos adquiridos foram “muitíssimo” importantes no processo de aprendizado. Do 

total de estudantes pesquisados, apenas um não avaliou o método PBL de ensino como 

adequado para a disciplina de controladoria.  

Benjamim Júnior (2011) defende os conceitos da Teoria da Complexidade e 

Contabilidade por meio da utilização do PBL. O estudo questiona se a metodologia traz uma 

maior autonomia, aprendizagem e habilidade de solução de problemas aos estudantes de 

Ciências Contábeis. O pesquisador realizou um quase-experimento, com dois grupos de 

alunos, em que foi aplicada a aprendizagem baseada em problemas a um grupo e a 

metodologia tradicional expositiva ao grupo de controle. Na segunda etapa da pesquisa, os 

grupos se invertem com relação às metodologias de ensino aplicadas. A coleta de dados foi 

realizada por meio de questionários e depoimentos escritos dos discentes, a solução do caso 

de ensino e os conhecimentos em contabilidade também foram analisados para ratificar as 

percepções. Os resultados demonstram que os alunos expostos ao PBL percebem que ganham 
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mais autonomia, aprendizagem e habilidade de solução de problema comparados aos 

discentes expostos ao ensino tradicional. 

Pinheiro, Sarrico e Santiago (2011) procuraram contribuir com a discussão teórica 

acerca das implicações que o PBL produz na forma de atuar dos docentes. A pesquisa é um 

estudo de caso desenvolvido no Instituto Superior de Contabilidade e Administração da 

Universidade de Aveiro (ISCA/UA), na disciplina de Simulação Empresarial. A coleta de 

dados foi realizada por meio de questionários fechados, com estudantes, e pela realização de 

entrevistas semiestruturadas, com docentes. Nos questionários foram analisadas as percepções 

dos estudantes sobre a estratégia da equipe docente relativa à forma de orientação no PBL, 

sobre a capacidade dos professores em mostrar as competências que os alunos deveriam 

atingir ao final do semestre e procurou-se saber se as orientações feitas por todos os docentes 

eram semelhantes nas sessões tutoriais. As entrevistas foram realizadas para compreender o 

ponto de vista dos docentes. Os resultados demonstram que 57,3% dos estudantes afirmam 

que a equipe docente indica uma visão geral do caminho a seguir, porém 11% dos professores 

assumiram o papel tradicional e indicaram o passo a passo para a resolução dos problemas. Os 

discentes afirmam que 45% da equipe docente deixa clara as competências a serem 

desenvolvidas pelos alunos. Observou-se que tutores com experiência profissional tendem a 

lidar com os ambientes PBL de uma forma mais contextualizada e pragmática, tutores sem 

experiência profissional inclinam-se para soluções mais conceituais. Os docentes consideram 

o PBL como uma metodologia estruturalmente inovadora, pois estudantes e professores 

assumem papéis diferentes do modelo tradicional, em que o aluno tem uma posição passiva, e 

é considerado apenas um receptor de informações. 

Stanley e Marsden (2012) fizeram um estudo sobre o desenvolvimento e 

implementação do PBL no Queensland University of Technology (QUT), eles utilizaram um 

questionário para obter a percepção dos alunos sobre o uso do PBL como metodologia de 

aprendizagem. A pesquisa foi realizada nos anos de 2006 a 2009, onde os discentes de 

contabilidade foram expostos a problemas próprios da rotina do campo de atuação contábil. A 

coleta de dados foi realizada por sete semestres, com 481 estudantes. Os resultados 

demonstram que os discentes consideram a metodologia de ensino eficaz, que os alunos 

melhoraram a compreensão dos conteúdos, de modo a se sentirem mais confortáveis, lidar 

com problemas não estruturados e perceber a importância de se trabalhar em grupo.  

Martins (2013) criou uma reflexão crítica sobre a aquisição de competências por meio 

da aplicação do PBL no processo de ensino e aprendizagem na disciplina de Controle 

Gerencial do curso de Ciências Contábeis da FEA/USP. Ela utilizou-se do estudo de caso e a 
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coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas, observação participante e de análise 

documental, os discentes realizaram uma autoavaliação e avaliação pelos pares. A 

pesquisadora identificou uma forte homogeneidade da amostra no que se refere à avaliação 

dos alunos, e que o conjunto de elementos constitutivos das habilidades e das atitudes 

apresentou forte associação, chegando à conclusão que por meio do PBL o discente 

desenvolve o perfil do contador gerencial, ou seja, essa metodologia auxilia os alunos a 

adquirir e aumentar as competências necessárias à atuação profissional. 

Frezatti et al. (2014) identificaram as dificuldades existentes na avaliação de alunos 

que participaram de um curso ministrado por meio do PBL. A estratégia metodológica foi o 

action research aplicado a alunos de Ciências Contábeis e Ciências Atuariais de uma 

universidade pública do Brasil. Os discentes foram avaliados com provas, relatórios, 

apresentação oral, autoavaliação e avaliação pelos pares. A análise de dados foi realizada por 

meio da análise de correlação e cluster. Os resultados apontam que os conhecimentos, 

habilidades e atitudes formam um conjunto que proporciona condições de entender o aluno. 

Percebe-se o quanto vale a pena ao discente entender o significado da nota global da 

disciplina, assim como as notas de cada elemento do CHA, para que perceba em que precisa 

melhorar. 

Nesse diapasão, Frezatti e Silva (2014) discutiram estratégias para manter o interesse 

dos alunos dentro da perspectiva do PBL diante da prática versus incerteza. A pesquisa foi 

realizada inicialmente com 18 estudantes de Ciências Contábeis, que posteriormente foram 

reduzidos para 7. Os dados foram coletados por meio de formulários de autoavaliação da 

disciplina, conversas com os acadêmicos, feedback do projeto e relatório final. Percebe-se que 

a disciplina se desenvolveu dentro da expectativa do docente, havendo crises entre estudantes, 

como: mudanças de grupos, reclamações sobre a falta de compromisso e demanda por tempo 

maior que o previsto. Observa-se que o gerenciamento de algumas etapas da aplicação da 

metodologia requer um planejamento detalhado e cuidadoso e deve ser ajustado 

continuamente diante das necessidades do processo. 

Martins, Espejo e Frezatti (2014) realizaram uma pesquisa que identificou o 

relacionamento entre os elementos que compõem as habilidades e atitudes avaliadas por 36 

discentes em uma disciplina de controle gerencial, com a abordagem do método de ensino 

PBL. Os dados foram coletados por meio da autoavaliação e avaliação pelos pares. Os 

resultados evidenciam a confirmação de que todos os elementos que compõem as habilidades 

e atitudes estudados, provenientes dessa metodologia pedagógica, foram desenvolvidos sob a 

perspectiva dos alunos. 
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Oliveira (2014) desenvolveu uma pesquisa para realizar um diagnóstico sobre os 

aspectos físicos e humanos, que precisam ser adaptados para a possível aplicação do método 

PBL, no curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Paraná (UFPR). A coleta de 

dados foi realizada por meio de questionários aplicados aos alunos e professores. Os 

resultados apontam predominância do método de aulas expositivas, porém os pesquisados 

reconhecem a necessidade de mudança quanto ao método de ensino por meio da adoção de 

metodologias mais ativas, como o PBL. Apesar de se perceberem as vantagens advindas do 

método, observou-se um certo receio por parte dos professores por causa da mudança de 

papéis e dificuldades encontradas na adoção de uma nova forma de ensino. 

Neste sentido, Martins, Espejo, Frezatti (2015) relataram a operacionalização do 

método PBL na disciplina de Contabilidade Gerencial, utilizando o estudo de caso. A coleta 

de dados foi realizada por meio de entrevistas realizadas com professores, da observação 

participante e da análise documental. Os resultados mostram que a integração entre os 

acadêmicos e as empresas, a partir da utilização dos problemas práticos e reais trazidos pelos 

alunos do ambiente de trabalho, proporciona ganhos, tais como: a ampliação do potencial de 

resolução de problemas práticos pelos discentes e o benefício trazido às empresas, já que ela 

poderá futuramente receber profissionais qualificados, no que diz respeito a pesquisa e a 

resolução de problemas. 

O Quadro 5 traz o resumo dos estudos sobre PBL na área contábil com suas 

características e resultados. 

Quadro 5: Estudos sobre PBL em Contabilidade. 

Autor Características Resultados 

Jonhstone e Biggs 

(1998). 

Pesquisa qualitativa. 

 

- Necessidade de conhecimento prévio dos 

discentes; 

- O método deve ser explicado antes da 

aplicação;  

- Há a necessidade de conhecimento técnico 

dos professores. 

Hansen 

(2006). 
Pesquisa qualitativa. 

- Elaborou três exemplos de problemas que 

são divididos em nível 1, 2 e 3. 

Rodrigues e Araújo 

(2007). 
Pesquisa quantitativa. 

- Os alunos percebem o PBL como uma 

oportunidade de variar a rotina das aulas; 

- A aprendizagem é mais fácil e ampla, pois o 

conhecimento surge através da pesquisa, 

tornando-se mais seguro e duradouro.  

Soares (2008). 
Pesquisa qualitativa e 

quantitativa.  

- Os alunos ganham conhecimento na área 

por meio do PBL; 

- Adquirem capacidade para a resolução de 

problemas; 
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- Melhoram comunicação;  

- Desenvolvem habilidades e adquirem 

confiança. 

Siqueira et al. 

(2009). 
Pesquisa qualitativa. 

- Exige uma postura muito mais atuante dos 

discentes; 

- A autonomia dos estudantes aumentou com 

relação ao método tradicional; 

- Todos os alunos acreditam que a 

metodologia é aplicável no ensino de 

contabilidade; 

- A maior parte dos discentes afirma que o 

PBL estimula a pesquisa e o envolvimento do 

aluno com a aula.  

Araújo et al. (2010). 
Pesquisa quantitativa. 

 

- O método PBL foi considerado melhor se 

comparado com o método tradicional; 

- Os conhecimentos adquiridos foram 

“muitíssimo” importantes no processo de 

aprendizado.  

Benjamim Júnior 

(2011). 

Pesquisa qualitativa e 

quantitativa. 

- Os alunos expostos ao PBL percebem que 

ganham mais autonomia; 

- Maior aprendizagem e habilidade de 

solução de problema comparados aos alunos 

do ensino tradicional. 

Pinheiro, Sarrico e 

Santiago (2011). 
Pesquisa quantitativa. 

- Os docentes consideram o PBL como uma 

metodologia estruturalmente inovadora, pois 

estudantes e professores assumem papéis 

diferentes do modelo tradicional. 

Stanley e Marsden 

(2012). 

Pesquisa qualitativa e 

quantitativa. 

- Os discentes consideram o PBL eficaz; 

- Melhoraram a compreensão dos conteúdos e 

se sentem mais confortáveis lidando com 

problemas não estruturados;  

- Perceberam a importância de se trabalhar 

em grupo.  

Martins (2013). 
Pesquisa qualitativa e 

quantitativa. 

- O discente desenvolve o perfil do contador 

gerencial; 

- Auxilia os alunos a desenvolverem as 

competências necessárias à atuação no 

mercado de trabalho. 

Frezatti et al. (2014). 
Pesquisa qualitativa e 

quantitativa. 

- Os conhecimentos, habilidades e atitudes 

formam um conjunto que proporciona 

condições de entender o aluno; 

- Percebeu-se a importância de que o discente 

entenda o significado da nota global da 

disciplina. 

 

Frezatti e Silva 

(2014). 
Pesquisa qualitativa. 

- Percebeu-se que a disciplina se desenvolveu 

dentro da expectativa do docente; 

- Houve crises entre estudantes e demanda 

por tempo maior que o previsto; 

- A aplicação da metodologia requer um 

planejamento detalhado. 

Martins, Espejo e 

Frezatti (2014). 

Pesquisa qualitativa e 

quantitativa. 

- Os resultados evidenciam a confirmação de 

que todos os elementos provenientes dessa 

metodologia pedagógica foram desenvolvidos 
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sob a perspectiva dos alunos. 

Oliveira (2014). Pesquisa qualitativa e 

quantitativa. 

- Há predominância do método de aulas 

expositivas, porém os pesquisados 

reconhecem a necessidade de mudança 

quanto ao método de ensino por meio da 

adoção de metodologias mais ativas, como o 

PBL.  

Martins, Espejo e 

Frezatti, (2015). Pesquisa qualitativa. 

- A integração entre os acadêmicos e as 

empresas a partir da utilização dos problemas 

práticos e reais trazidos pelos alunos do 

ambiente de trabalho proporciona ganhos, tais 

como: a ampliação do potencial de resolução 

de problemas práticos pelos discentes e o 

benefício trazido às empresas. 

Fonte: organizado pela autora. 

 

Verifica-se que além destes estudos na área contábil, outros pesquisadores tem 

estudado o PBL nas áreas de Educação (HMELO-SILVER, 2004; SAVERY, 2006; SOUSA, 

2011; BOROCHOVICIUS, 2012; KLEIN, 2013; BOROCHOVICIUS, TORTELLA 2014; 

TAN, MOLEN, SCHMIDT, 2016; ASSEN et al., 2016), Administração (SOUZA, 

VERDINELLI, 2014; GUEDES, ANDRADE, NICOLINI, 2015), Engenharia de Produção 

(CASALE, 2013), Engenharia Civil (HADGRAFT, HOLECECK, 1995; NEVES, 2006; 

MACAMBIRA, 2011), Medicina (WOOD, 2003; WIJNIA et al., 2016), dentre outros cursos 

(KANET, BARUT, 2003; CRUZ, WIEMES, 2014; CARRIGER, 2015; ALRAHLAH, 2016; 

EL-MAGBOUB et al., 2016; GHOLAMI et al., 2016; YEW, GOH, 2016), conforme Quadro 

6: 

Quadro 6: Estudos sobre PBL em diversas áreas 

Autor Características Resultados 

Hadgraft e Holececk 

(1995) 

Área: Engenharia Civil 

Buscam mostrar que o PBL é 

uma metodologia coerente 

com os princípios de 

qualidade do ensino na 

Austrália. 

O PBL deve ser levado para os 

currículos dos cursos universitários, pois 

é compatível com os princípios da gestão 

de qualidade total de ensino da Austrália. 

Wood (2003) 

Área: Medicina 

Descreve as etapas, 

vantagens e desvantagens do 

PBL. 

 

O PBL traz vantagens: motiva o aluno; 

incentiva-os a estabelecer seus próprios 

objetivos; desempenham um papel 

importante nas decisões que afetam sua 

própria aprendizagem; os estudantes 

submetidos ao PBL têm melhor retenção 

de conhecimento. Desvantagens: quanto 

a avaliação de currículos não há 

diferença entre os alunos submetidos ao 

PBL e os submetidos à metodologia 

tradicional. 

Kanet e Barut (2003) Área: Gestão de Operações Para que a aplicação do PBL seja eficaz 
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Descreve a aplicação do PBL 

no ensino de Gestão de 

operações.  

é essencial que o problema seja bem 

elaborado e que o tutor deve estar ciente 

do novo papel que vai assumir dentro da 

sala de aula. 

Hmelo-Silver (2004) 

Área: Psicologia Educacional 

Discute a natureza da 

aprendizagem no PBL.  

 

Por meio do PBL há a construção 

 do conhecimento e o desenvolvimento 

de habilidades de resolução de 

problemas. Poucos experimentos têm 

sido realizados. O PBL exige um 

planejamento cuidadoso.  

Savery (2006) 

Área: Educação 

Descreve as semelhanças e 

diferenças entre o PBL e 

outras abordagens de ensino 

experienciais. 

A adoção do PBL e qualquer outra 

inovação institucional é uma tarefa 

muito complicada, porém é de extrema 

importância para as futuras gerações. 

Neves (2006) 

Área: Engenharia Civil 

Propõe um modelo de 

capacitação de gerentes 

baseado no PBL para o 

desenvolvimento de 

competências gerenciais. 

A adaptação do PBL ao contexto 

organizacional possibilita capacitação 

aos gerentes, motiva a ação sobre um 

problema real, estimula a compreensão 

do contexto, dentre outras competências. 

Trouxe dificuldades com a aprendizagem 

autodirigida. 

Macambira (2011) 

Área: Engenharia Civil 

Buscou vivenciar e analisar a 

eficiência do PBL durante a 

aplicação na disciplina 

“Gestão Empresarial”. 

De forma geral, os alunos reagiram bem 

ao PBL, sendo considerado um 

instrumento interessante também no 

desenvolvimento profissional do 

professor/tutor. 

Sousa (2011) 

Área: Educação 

Analisa o PBL como 

elemento para potencializar o 

ensino e aprendizagem da 

computação em um curso de 

licenciatura. 

A maioria dos alunos considera que 

desenvolveu atitudes e habilidades com 

o PBL, além de concordar que a 

metodologia permitiu ao aluno formular 

hipóteses e comparar diferentes formas 

de resolução de um problema. Atingiu o 

objetivo quanto a aquisição de 

conhecimentos. 

Borochovicius (2012) 

 

Área: Educação 

Avalia a coerência entre os 

pressupostos teóricos e a 

aplicação do PBL, analisa os 

instrumentos didáticos 

aplicados e identifica 

mudanças para 

aperfeiçoamento do método.  

Há coerência entre os pressupostos 

teóricos e a aplicação do PBL; na visão 

dos alunos, o PBL propicia a construção 

de conhecimentos conceituais e 

atitudinais. Entre as dificuldades 

destaca-se a necessidade de 

aprimoramento na prática docente. 

Casale (2013) 

Área: Engenharia da 

Produção 

Identificou competências 

docentes para o ensino por 

meio do método PBL, no 

papel de facilitador. 

Identificou-se competências no domínio 

da facilitação ativa, do trabalho em 

grupo, da observação ativa, criação de 

espaços para aprendizagem, do uso de 

técnicas para questionamento, do 

relacionamento interpessoal, do 

fornecimento de feedback, dentre outras. 

Klein (2013) 

Área: Educação 

Promove a reflexão sobre o 

PBL compreendido como 

uma metodologia que 

O PBL introduz novas dinâmicas de 

relacionamento entre os sujeitos e destes 

com o conhecimento, e a atuação 

docente transforma-se, trazendo novos 
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privilegia os processos de 

aprendizagem e o papel ativo 

dos estudantes. 

desafios ao professor. 

Borochovicius e 

Tortella (2014) 

Área: Educação 

Analisa o desenvolvimento 

do PBL no curso de 

administração de uma 

universidade do estado de 

São Paulo, especificamente, 

nas disciplinas de finanças 

que envolvem conceitos 

teóricos e matemáticos. 

O PBL é uma alternativa interessante 

para atender aos anseios de uma geração 

tecnológica, ousada e desafiadora. Os 

resultados ainda sugerem que há 

necessidade de aprimoramento da prática 

docente. 

Souza e Verdinelli 

(2014) 

Área: Administração. 

Avaliou a utilização do PBL 

em disciplinas do curso de 

graduação em 

Administração. 

77% dos alunos aceitaram o PBL; 25% 

do valor citado acima, considera o 

método com grande aceitação como 

facilitador, e 52% o avaliaram como 

facilitador moderado. 

Carriger (2015) 

Área: Gestão.  

Apresenta uma revisão 

abrangente da literatura 

empírica sobre o PBL com 

foco na sua aplicação à sala 

de aula de gestão. 

A teoria montessoriana, aplicada ao 

PBL, pode levar a uma melhor 

compreensão da eficácia da 

aprendizagem baseada em problemas. 

Guedes, Andrade e 

Nicolini (2015) 

Área: Administração. 

Verificou o impacto do uso 

do PBL na percepção dos 

estudantes e dos professores 

em uma instituição do ensino 

superior. 

Aproxima os estudantes dos professores 

para uma convivência mais proveitosa, 

possibilita o desenvolvimento do senso 

crítico dos alunos, melhora a capacidade 

de trabalhar em equipe, expandindo a 

visão sobre o problema, dando a 

oportunidade de se pesquisar mais, 

melhorando o raciocínio e a criatividade. 

Tan, Molen e Schmidt 

(2016) 

Área: Educação. 

Aplicou um quadro global de 

desenvolvimento da 

identidade profissional para 

entender como o PBL 

contribuiu para o 

desenvolvimento dos alunos. 

O PBL pode ser implementado de forma 

mais abrangente em um programa de 

educação profissional para alcançar os 

resultados desejados de desenvolvimento 

de identidade profissional. Os 

educadores precisam ter conhecimentos 

e habilidades suficientes para implantar 

o PBL. 

Alrahlah (2016) 

Área: Odontologia. 

Explorou a eficácia do PBL 

como método de ensino na 

educação odontológica. 

A evidência mostra que os alunos em 

cursos baseados em PBL apresentam 

habilidades profissionais superiores e 

aprendizado efetivo em comparação com 

aqueles instruídos usando apenas 

abordagens tradicionais. 

Assen et al. (2016) 

Área: Educação. 

Explorou a discrepância 

entre crenças e 

comportamento de 

professores em um ambiente 

de PBL. 

As crenças do tutor não preveem a 

intervenção do mesmo. A confiança em 

suas próprias habilidades explica o 

comportamento do tutor. As capacidades 

dos alunos esclarecem as intervenções 

do tutor. O comportamento do tutor 

depende do desenho curricular. O 

instrumento de observação desenvolvido 

distingue o comportamento do tutor. 
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El-Magboub et al. 

(2016) 

Área: Farmácia. 

Avaliou reuniões lideradas 

pelo corpo docente com 

estudantes em um curso de 

biofarmacêutica ministrado 

por meio do PBL. 

Reuniões sobre o PBl podem ser 

realizadas on-line, mas pode levar a uma 

menor interação e participação dos 

alunos. 

Gholami et al ( 2016). 

Área: Enfermagem. 

Comparou os efeitos da PBL 

e o método de aula 

tradicional no que dizem 

respeito às habilidades de 

pensamento crítico e 

consciência metacognitiva no 

curso de enfermagem. 

Não foram observadas alterações 

significativas nas habilidades de 

pensamento crítico dos alunos e 

consciência metacognitiva após a 

realização do método tradicional de aula. 

Porém, foi encontrado um efeito 

estatisticamente significativo sobre essas 

habilidades após a aplicação do PBL em 

estudantes de enfermagem. 

Wijnia et al (2016) 

Área: Medicina. 

Investigou a precisão de 14 

julgamentos de professores 

universitários na utilização 

do PBL. 

Professores universitários foram mais 

precisos na previsão de sucesso do que 

fracasso. Os julgamentos dos docentes 

foram frequentemente baseados em 

características não cognitivas. 

Os universitários mal sucedidos 

receberam afirmações relativamente 

mais negativas. 

Yew e Goh (2016) 

Área: Enfermagem. 

Forneceu uma visão geral do 

PBL e discutiram estudos 

sobre a eficácia desta 

metodologia. 

Os estudos que comparam a eficácia do 

PBL são geralmente consistentes na 

demonstração da sua eficácia superior 

com relação à retenção de conhecimento 

em longo prazo e na aplicação do 

conhecimento. Estudos sobre o processo 

de PBL, no entanto, ainda são 

inconclusivos quanto aos componentes 

do PBL que mais impactam a 

aprendizagem dos alunos, embora os 

estudos demonstrem que todas as fases 

de PBL são necessários para influenciar 

os resultados de aprendizagem dos 

discentes. 

Fonte: organizado pela autora. 

 

 Os resultados de estudos em outras áreas, assim como na área contábil, convergem 

para o desenvolvimento do aluno, auxiliando em todo o processo de ensino e aprendizagem, 

especialmente quando comparado a métodos de ensino tradicional, apesar de algumas 

desvantagens e dificuldades encontradas nas etapas de implementação do PBL. 
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3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa pode ser entendida como um processo racional e sistemático que visa 

trazer respostas a problemas propostos por meio de conhecimentos disponíveis com a 

aplicação de métodos, técnicas e outros procedimentos científicos. Ela se inicia com a 

elaboração do problema, passando por diversas fases que necessitam ser cuidadosamente 

planejadas, até a apresentação dos resultados (GIL, 2002). 

Este estudo utiliza-se da técnica quase-experimental para que possa atender aos seus 

objetivos, segundo Gil (2008), este tipo de pesquisa não apresenta distribuição aleatória dos 

elementos nem grupos de controle, em todo seu processo apresenta um alto rigor 

metodológico, sendo muito semelhante aos estudos experimentais. Classifica-se quanto ao 

nível, como descritivo, pois tem o intuito de descrever as características de determinada 

população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis (GIL, 2008).  

A abordagem de investigação utilizada é a qualitativa e a quantitativa. A pesquisa 

qualitativa é aquela em que a vida real e o sujeito se encontram em uma interação dinâmica, 

havendo um vínculo indissociável do mundo objetivo e a subjetividade do sujeito (SILVA; 

MENEZES, 2005). Na pesquisa qualitativa não há fórmulas predefinidas para a orientação 

dos pesquisadores e os dados são analisados dependendo da capacidade e das preferências do 

pesquisador (GIL, 2008). 

Os dados qualitativos fornecem uma contextualização para os dados quantitativos 

fazendo com que o fenômeno seja melhor compreendido. Flick (2009) afirma que os enfoques 

qualitativos e quantitativos são complementares e evidencia a relevância dos dois enfoques 

utilizados em conjunto, eles possibilitam a triangulação dos dados que diz respeito ao uso de 

diferentes fontes de dados. 

 

3.1 COLETA E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

A pesquisa foi realizada no período de 1 de fevereiro a 14 de junho de 2016, sendo 

dividida em 3 unidades. As duas primeiras unidades, que compreendem o período de 1 de 

fevereiro a 11 de maio de 2016 foram lecionadas por meio da aula expositiva. Na terceira 

unidade, que compreende o período de 12 de maio a 14 de junho de 2016, utilizou-se do PBL, 

que inicialmente seria lecionado em 8 aulas, porém no decorrer da aplicação, os discentes 

julgaram necessário que fosse acrescentada 1 aula, totalizando 9 aulas, de modo que o fluxo 

de aulas ficou conforme a Figura 5: 
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Figura 4: Fluxo de aulas. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: organizado pela autora. 

 

Nesta questão, as regras para aplicação do PBL deixavam claro que a formação dos 

grupos seria de no máximo 5 pessoas e seria por afinidade; os componentes deveriam escolher 

um líder e um relator e os participantes poderiam excluir qualquer componente caso este não 

estivesse trabalhando como o grupo espera. Se isto acontecesse, o integrante excluído poderia 

se integrar a outra equipe que o aceitasse. Se ninguém o aceitasse, o aluno faria o trabalho 

sozinho (Apêndice B). 

Assinale-se que cada aula teve duração em torno de 1 hora e 40 minutos. A primeira, 

aconteceu em uma sala com projetor para a exposição de slides, em que se expôs a 

metodologia PBL, apresentando-se também o cronograma de atividades e o papel de cada 

participante (Apêndice B), houve a formação dos grupos de trabalho e a escolha dos líderes e 

secretários de cada grupo, que aconteceu por escolha dos membros dos próprios grupos. Antes 

da primeira aula, os discentes haviam sido informados que trabalhariam com problemas de 

empresas reais que eles tivessem acesso, então os mesmos, procuraram empresas que 

pudessem trabalhar. Ainda na primeira aula, os grupos informaram quais empresas foram 

escolhidas. Formaram-se 4 grupos com 5 componentes, e 1 grupo com 4 componentes, 

totalizando 24 discentes. Três grupos ficaram responsáveis por levantar problemas no 

restaurante da Associação dos Professores da UFRN (APURN), um grupo escolheu trabalhar 

Aula 1  
. Aula expositiva; 

. Formação dos grupos. 

 

Aula 2 
. Levantamento do 
contexto da empresa para 
formular o problema; 

 
 

Aula 3 
. Visita técnica às 

empresas. 
 
 

Aula 4 
. Levantamento de 

hipóteses e questões de 
aprendizagem. 
 

 

Aula 5 
. Livre para pesquisa. 
 

 

Aula 6 
. Sessão tutorial. 

 

Aula 7 
. Livre para pesquisa e 
finalização dos 
relatórios. 

 

Aula 8 
. Socialização dos 
resultados e entrega 
dos relatórios. 

 

Aula 9 
. Autoavaliação e 
avaliação pelos pares. 
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com a cooperativa de crédito Credsuper, e outro grupo demonstrou a intenção de trabalhar 

com o Restaurante Palhoça da Colina.  

A segunda aula foi realizada no laboratório de informática para que os discentes 

pudessem levantar as questões a serem feitas na visita técnica às empresas selecionadas e 

auxiliasse no processo de elaboração do problema a ser solucionado. Nesta aula, cada grupo 

ficou responsável por entregar as perguntas a serem feitas às entidades.  

Na terceira aula, foi realizada a visita técnica às empresas, quatro grupos visitaram a 

APURN, pois o grupo que escolheu o Restaurante Palhoça da Colina não teve acesso à 

empresa, por causa da dificuldade de locomoção e distância do local, apesar disso, o grupo 

realizou o trabalho com a entidade, obtendo informações diretamente com sua proprietária, a 

qual fez parte do grupo de trabalho. E, um dos grupos fez a visita técnica a Cooperativa de 

Crédito Credsuper. A visita a APURN foi acompanhada pela tutora (pesquisadora), e pela 

orientadora da pesquisa. Os discentes foram divididos em grupos para que pudessem 

visualizar e levantar informações com os funcionários acerca dos setores operacional, 

administrativo, de estoques e financeiro da entidade. Os grupos conversaram com diversos 

funcionários para que pudessem levantar os problemas da empresa. Uma parte dos alunos 

conversou com a vice-diretora da instituição, e outra parte foi encaminhada para a cozinha e 

estoques. Na cozinha, só puderam entrar 4 alunos por questões de segurança, portanto, um 

aluno de cada grupo foi designado a entrar neste local. Posteriormente, todos foram 

direcionados ao setor administrativo da empresa onde puderam fazer perguntas a duas 

funcionárias da empresa, essencialmente sobre a parte financeira. Os administradores 

disponibilizaram o livro Razão e a Demonstração de Resultados do ano de 2015, já que esses 

demonstrativos não estavam disponíveis na página da organização.  

Na quarta aula, foi solicitada a elaboração do problema de trabalho, que deveria ser 

contextualizado de acordo com a visita técnica realizada, os discentes também levantaram as 

hipóteses e questões de aprendizagem (o que não se sabia e foi necessário pesquisar). Na 

quinta aula os alunos ficaram livres para que pudessem pesquisar individualmente acerca das 

questões de aprendizagem. 

Na sexta aula foi realizada a sessão tutorial, em que os alunos puderam compartilhar 

com os demais componentes de seus grupos, o que tinham pesquisado individualmente, e tirar 

suas dúvidas com a tutora. A sétima aula foi solicitada pelos alunos, pois ela não estava no 

planejamento inicial da aplicação do PBL, porém os alunos acharam necessário ter esse tempo 

livre para pesquisa, finalização dos relatórios e elaboração da apresentação dos resultados.  
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A oitava aula, ocorreu em sala de aula, com projetor, para que se pudesse socializar os 

resultados de cada grupo de pesquisa. Cada grupo teve cerca de 15 minutos para a 

socialização. Os grupos entregaram os relatórios e apresentaram seus resultados por meio de 

slides. Esta aula durou cerca de 2 horas, pois alguns grupos ultrapassaram o tempo 

determinado. 

Na nona e última aula, os alunos fizeram a autoavaliação e a avaliação pelos pares, 

atribuindo notas de 0 a 10 a si mesmos, e aos componentes de seu grupo com relação ao 

desenvolvimento de competências no processo de aplicação do PBL. 

Nessa perspectiva, a coleta de dados qualitativos foi realizada por meio da observação 

participante (conversas, fotografias e anotações pessoais – Apêndice C) e de um questionário 

elaborado pela pesquisadora (Apêndice A), baseado nos trabalhos de Neves (2006), Sousa 

(2011) e Martins (2013), que é dividido em duas partes, a primeira foi composta pela 

autoavaliação e avaliação pelos pares, sendo coletados os dados quantitativos, e a segunda 

parte foi elaborada com sete questões. 

Desta forma, a autoavaliação e avaliação pelos pares tem o intuito de coletar o 

desenvolvimento de competências no ponto de vista dos discentes, em que os alunos 

avaliaram atribuindo notas de 0 a 10 a si mesmos e aos demais membros de sua equipe para 

cada competência proposta. Assim, formou-se o constructo desta pesquisa que está no Quadro 

7. 

Quadro 7: Constructo de competências e referências. 

Constructo Variáveis Autores 

Competências 

Capacidade de trabalhar em equipe Hassall et al. (2005); Ribeiro (2010). 

Ética Wood (2006). 

Comprometimento Martins (2013). 

Gestão do tempo Hassall et al.(2005). 

Reconhecer diferentes pontos de vista Siriwardane,  Low e Blietz (2015). 

Planejamento Machado et al. (2010). 

Colaboração Savery (2006); Ribeiro (2010). 

Comunicação oral e escrita Bots, Groenland, e Swagerman  (2009). 

Siriwardane (2015). Capacidade de resolver problemas Araújo, Caldo e Cavalcanti (2014).  

Defender seu ponto de vista Hassall et al.(2005). 

Iniciativa Wood (2006). 

Flexibilidade Machado et al.  (2010). 

Liderança Bots, Groenland e Swagerman  (2009). 
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Fonte: organizado pela autora. 

 

 

Em suma, para a tabulação e análise de dados quantitativos se utilizou das planilhas 

eletrônicas do Microsoft Office Excel
® 

e o do SPSS 17 (StatisticalPackage for the Social 

Sciences). Os dados foram analisados por meio da estatística descritiva, e do teste de média 

aritmética para avaliar se os valores coletados pela autoavaliação correspondem com a média 

das notas atribuídas pelos seus colegas de equipe. Utilizou-se também, o teste comparativo de 

média: t-student para verificar se existem diferenças significativas entre as médias da 

autoavaliação e avaliação pelos pares. 

 Os dados qualitativos que estão na segunda parte do questionário (Apêndice A) foram 

submetidos à análise de conteúdo. Mozzato e Grzybovski (2011) afirmam que a análise de 

conteúdo vem se consolidando e ganhando legitimidade como técnica de análise de dados 

qualitativos no campo das Ciências Sociais. Para Bardin (2006), esse tipo de análise é um 

conjunto de técnicas que analisa as comunicações utilizando procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. 

 

3.2 PROPOSIÇÃO E HIPÓTESES 

 

Tem-se, assim, que, a questão de pesquisa que orienta esta dissertação é: “Como os 

discentes percebem o desenvolvimento de competências através da aplicação do Problem 

Based Learning no componente curricular de Controladoria Empresarial?” 

A proposição é uma expressão verbal sujeita a ser declarada verdadeira ou falsa (GIL, 

2002). Assim, a proposição levantada é a seguinte: os discentes percebem que as 

competências necessárias ao controller que fazem parte do constructo deste estudo foram 

desenvolvidas.  

Levanta-se ainda a seguinte hipótese: H0: a média da autoavaliação é estatisticamente 

diferente da média da avaliação pelos pares, em relação ao desenvolvimento de competências. 

 

Análise crítica Bots, Groenland e Swagerman  (2009). 

Tomar decisão Araújo, Caldo e Cavalcanti (2014). 

Ter visão sistêmica 

 

 

 

Hassall et al.(2005). 
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3.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

  

A população é composta pelos alunos de componente curricular Controladoria 

Empresarial, integrantes do Curso de graduação em Ciências Contábeis da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A amostra é formada pelos 24 alunos matriculados 

em Controladoria Empresarial (2016.1) do turno matutino, esta amostra caracteriza-se como 

não-probabilística, portanto, os resultados não podem ser generalizados. Segundo Gil (2008), 

na amostra não-probabilística o grupo a ser estudado depende do critério do pesquisador. Este 

estudo utilizou-se da amostragem por acessibilidade, que é aquela em que os elementos são 

selecionados em virtude do acesso do pesquisador, este tipo de amostragem é utilizado em 

estudos exploratórios ou qualitativos, em que não é necessário um elevado nível de precisão 

(GIL, 2008). 

3.4 LIMITAÇÕES 

  

As limitações da pesquisa estão ligadas ao fato de se analisar o desenvolvimento das 

competências profissionais, decorrente da aplicação do método Problem Based Learning em 

apenas uma turma (Controladoria Empresarial 2016.1), por apenas um semestre. Além disso, 

não foi investigada a questão do conhecimento (aprendizado do conteúdo) dos discentes, mas 

apenas o desenvolvimento de competências. Outras limitações foram, a não verificação do 

cumprimento do papel de cada membro das equipes de trabalho e a não verificação da 

motivação dos alunos. 
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4 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

 Insta considerar que, ao início do período letivo, os discentes foram informados que 

parte do semestre seria lecionado pelo método de ensino expositivo, e na outra parte se 

utilizaria o PBL, a partir de então, os alunos mostraram-se interessados e curiosos em relação 

à metodologia ativa que seria aplicada, que não era conhecida por nenhum dos participantes 

da amostra.  

Na “Aula 2”, momento em que houve o levantamento das questões a serem feitas na 

visita técnica às empresas, percebeu-se certa falta de interesse, por maior parte dos alunos, 

mas apesar de muitos ficarem navegando na internet, todos os grupos entregaram as 

atividades requeridas para esta aula.  

Notou-se grande motivação e curiosidade dos discentes, principalmente na “Aula 3”, 

em que realizou-se a vista técnica, isso se deve a aproximação desses alunos com os 

problemas reais de uma empresa, pois a maioria deles não tem acesso as várias áreas das 

entidades. Nesta aula, os discentes tentaram captar a maior quantidade de informação possível 

sobre a organização.  

Nas demais aulas em que o PBL foi aplicado, o interesse e motivação dos participantes 

da pesquisa foi o mesmo se comparado ao período de aula expositiva. Na aula 4, em que 

houve o levantamento do problema, hipóteses e questões de aprendizagem, percebeu-se 

grande dificuldade por parte dos discentes, mesmo tendo sido exposto anteriormente como 

seria cada um, na “Aula 1”. As principais dúvidas levantadas na sessão tutorial diziam 

respeito à elaboração do relatório.  

Quanto aos relatórios entregues, constatou-se que alguns não continham tudo o que foi 

requerido anteriormente, como o mapeamento de processos da empresa e informações acerca 

dos relatórios gerenciais, e também não houve evolução na escrita dos discentes, se 

comparados com os trabalhos entregues ao início do semestre. Observou-se que na 

socialização dos resultados os componentes dos grupos expuseram as informações de forma 

mais satisfatória do que a escrita nos relatórios entregues, percebendo-se um avanço na 

exposição oral dos discentes.  

No tocante aos papéis assumidos pelos membros dos grupos, os “secretários” não 

exerceram suas funções de forma satisfatória, pois mesmo que requerido pela tutora, algumas 

atividades dos secretários não foram realizadas, como a anotação dos recursos utilizados pelo 

grupo. No que diz respeito ao tempo de apresentação, percebeu-se que alguns grupos não 
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souberam administrar o tempo, pois ultrapassaram os 15 minutos determinados anteriormente 

para a exposição de cada grupo de trabalho.  

Os problemas elaborados pelos cinco grupos seguem abaixo, conforme Figura 6:  

 

Figura 5: Problemas elaborados pelos grupos de trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: organizado pela autora. 

 

 

Atina-se que os problemas levantados pelos 5 grupos do estudo, podem ser resolvidos 

com um controle das empresas envolvidas, ou seja, por profissionais que tenham 

competências essenciais de controller. Os discentes são beneficiados com a utilização de 

problemas reais, pois desenvolvem a capacidade de resolver problemas de ordem prática, 

encontrados no exercício de suas profissões.  

Grupo 1 – Restaurante APURN 

Qual o caminho ideal para retirar a empresa da posição do vermelho, tendo em vista, os altos 

gastos enfrentados e a situação operacional, financeira e pessoal da empresa atual? 

Grupo 2 – Restaurante APURN 

Como resolver o problema do controle do imobilizado? 

Grupo 3 – Restaurante APURN 

Como resolver o problema da má gestão de recursos humanos e do setor pessoal? 

Grupo 4 – Cooperativa de Crédito Credsuper 

Como resolver o problema de falha de planejamento e execução do projeto de construção de 

casas populares? 

 

Grupo 5 – Restaurante Palhoça da Colina 

Como resolver o problema da falta de controle interno; podendo assim apresentar um retrato 

da empresa, de forma clara baseada em seus resultados? 
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Assim sendo, as 5 equipes formadas, totalizaram 24 participantes, dos quais, 22 

responderam ao questionário do estudo e um aluno respondeu de forma incompleta. A 

estatística descritiva e teste t estão expostos na Tabela 1: 

 
Tabela 1: Estatística descritiva e teste de média entre os alunos. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Percebe-se que, estatisticamente, não há diferenças entre as médias da autoavaliação e 

avaliação pelos pares com relação ao desenvolvimento de competências entre os alunos, pois 

o nível de significância de ,05 é maior do que o p-valor de ,000, portanto, rejeita-se H0. 

 Quanto aos dados da autoavaliação e avaliação pelos pares analisados no Microsoft 

Office Excel
®
, os discentes consideram que tiveram um bom desenvolvimento das 

competências analisadas individualmente com a aplicação do PBL, pois em média, todas as 

competências obtiveram notas acima de 8,0, conforme Gráfico 1: 

Gráfico 1: Média aritmética das notas atribuídas às competências. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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É de se notar, portanto, que a maior média foi atribuída a “ética”, com um valor 9,18, 

seguida da “colaboração”, com 8,97, e da “capacidade de trabalhar em grupo”, com 8,94. A 

competência menos desenvolvida, segundo os discentes, foi a “liderança”, com média de 8,23, 

seguida da capacidade de “gestão do tempo”, com valor de 8,50, e da “iniciativa”, com 8,52. 

Esses resultados são semelhantes aos encontrados por Martins (2013), em que as 

competências mais desenvolvidas foram o “respeito pela opinião dos outros” e a “ética” e 

dentre as menos desenvolvidas estão o “planejamento” e a liderança”. Foi percebido pela 

tutora que os discentes desenvolveram bem as competências que obtiveram as maiores 

médias, porém alguns alunos não colaboraram muito com os demais membros do grupo.   

Observa-se que houve dificuldades, por parte dos discentes, com relação às três 

competências menos desenvolvidas durante o processo de aplicação do PBL, percebe-se que a 

liderança foi dividida pelos demais membros do grupo e não necessariamente o líder tomava 

as decisões, a falha na gestão do tempo foi percebida, principalmente na socialização dos 

resultados em que muitos grupos ultrapassaram o tempo determinado para apresentação. E 

constata-se também a falta de inciativa de alguns membros dos grupos, relatados pelos demais 

participantes, fazendo com que algumas pessoas ficassem mais sobrecarregadas do que outras. 

Apesar das dificuldades encontradas no processo de aplicação do PBL, nota-se que os alunos 

consideram que desenvolveram as competências de forma satisfatória.  

 O Gráfico 2 foi elaborado com intuito de se encontrar as diferenças entre a média da 

autoavaliação e a média da avaliação pelos pares, para saber se os alunos se autoavaliam 

melhor do que os seus colegas.  

Gráfico 2: Relação da média da autoavaliação com a média da avaliação pelos pares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Elaborado pela autora. 
 

No que diz respeito à autoavaliação, a metade dos discentes se autoavaliam pior do 

que os seus colegas, com relação às competências desenvolvidas com o PBL. E, 4,45% dos 

45,45% 
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que a avaliação do grupo
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alunos)
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respondentes se autoavaliam da mesma forma que seus colegas, e, 45,45% consideram o seu 

desenvolvimento melhor do que a avaliação do grupo. Dos 22 respondentes, 12 eram 

mulheres e 10 homens, de modo que 6 homens e 4 mulheres se autoavaliaram melhor do que 

seus colegas, 1 mulher se avaliou igual aos seus colegas e 7 mulheres e 4 homens se 

autoavaliaram pior do que os componentes de seu grupo. 

Na segunda parte do questionário de pesquisa, têm-se as respostas expostas nos 

gráficos que se seguem: 

Gráfico 3: O PBL fez com que você investisse mais tempo em pesquisa? 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Do total de respondentes, 91,30% afirmam que investiram mais tempo em pesquisa, 

corroborando com afirmações dos estudos de Martins, Espejo e Frezatti (2015) e Oliveira 

(2014). Percebe-se na literatura acerca do PBL, que o tempo investido em pesquisa é 

fundamental para o desenvolvimento desta metodologia, porém observa-se que este é um 

ponto em que os alunos sentem muita dificuldade, por não terem o hábito de pesquisar.  

Gráfico 4: O método PBL fez com que você procurasse conhecimentos de outras áreas de 

estudo? 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A maioria dos estudantes afirmam que procuram conhecimento em outras áreas de 

estudo, atingindo assim, um dos objetivos educacionais contemplados pelo PBL, segundo 

91,30% 

8,70% 

Sim ( 21 alunos)

Não ( 2 alunos)
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Hadgraft e Holecek (1995). Apenas 8,70% dos discentes entendem que não necessitam de 

conhecimentos em outras áreas. Apesar de alguns alunos terem afirmado que não 

necessitaram de conhecimentos em outras áreas, denota-se que foi orientado pela tutora que 

para o levantamento das questões a serem feitas na visita técnica às empresas, houvesse uma 

pesquisa sobre mapeamento de processos, que envolve conteúdo da área de Administração. 

O gráfico 5 expõe a percepção dos discentes quanto ao aprendizado por meio de uma 

característica essencial do PBL, que é a possibilidade de construção do próprio conhecimento, 

já que o aluno é o foco do processo de ensino e aprendizagem, que necessita se comportar 

como agente ativo nesse processo. 

Gráfico 5: Você acha que aprende mais através do PBL já que ele possibilita ao aluno a 

construção do seu próprio conhecimento? 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Mais de 95% dos participantes da pesquisa entendem que aprendem mais por meio do 

PBL, pois ele possibilita a construção do seu próprio conhecimento, que é uma característica 

essencial das metodologias ativas de ensino, haja vista que o aluno se torna mais independente 

e criativo, saindo do papel de simples ouvinte e receptor de informações. Corroborando com 

os estudos de Hmelo-Silver (2004) e Borochovicius (2012) que afirmam que o PBL auxilia na 

construção do próprio conhecimento dos discentes. 

Com relação a seguinte questão: você acha que o PBL é uma boa metodologia já que 

ela aproxima o aluno do contexto da vida real? É relevante focar que todos (23 alunos) os 

discentes afirmam que o PBL é uma boa metodologia por causa da aproximação dos 

indivíduos com a realidade, reforçando a necessidade de se unir a teoria e prática no processo 

de ensino e aprendizagem. Sendo assim, associar os conteúdos teóricos com a realidade 

profissional é um desafio dentro das universidades, portanto, o PBL vem auxiliar no processo 

de ensino e aprendizagem. 

95,65% 

4,35% 

Sim (22 alunos)

Não (1 aluno)
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Gráfico 6: Você considera o PBL um método melhor do que o método tradicional (exemplo: 

aula expositiva), por quê? 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Verifica-se que a maior parte dos discentes consideram o PBL melhor do que o 

método tradicional, totalizando 69,57% de aceitação em relação a aula expositiva, por 

exemplo, corroborando com os resultados encontrados por Rodrigues e Araujo (2007). Dos 23 

alunos que responderam ao questionário, 21 justificaram suas respostas. Os participantes da 

pesquisa que consideram o PBL melhor, justificaram suas respostas afirmando que: a) essa 

metodologia transforma o aluno em um agente ativo em busca de conhecimento; b) abrange 

mais o conteúdo, saindo da rotina de decorar slides e traz a possibilidade de resolver 

problemas; c) há uma melhor fixação do conteúdo, pois o próprio aluno busca os assuntos que 

ele não conhece; d) alia a teoria com a prática; e) por considerar que no método tradicional o 

aluno não desenvolve a capacidade de questionamento, e de buscar conhecimento, uma vez 

que as informações já são apresentadas prontas; f) incentiva os estudos, pois o discente vai em 

busca de diversos assuntos necessários para a resolução dos problemas; g) o aluno pode expor 

o seu ponto de vista; h) há uma maior participação de todos os alunos nas aulas. Um discente 

afirmou que não acha o PBL nem melhor, nem pior, mas apenas diferente, e explicou que 

acha o método tradicional bom.  

Os participantes que não consideram o PBL como melhor que o tradicional, justificam 

suas respostas afirmando que: a) a eficácia na aplicação dessa metodologia depende da 

disciplina; b) já há um costume com aula expositiva, que é mais simples; c) os dois métodos 

mencionados são complementares para o aprendizado eficaz; d) o tempo gasto na aplicação 

do PBL foi pouco. 

 Percebe-se que 16 alunos consideram o PBL melhor do que o método tradicional, 

principalmente por causa da maior participação em sala de aula e da união da teoria e prática. 

Portanto, nota-se a necessidade dessa geração, de ser mais atuante no processo de ensino e 
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aprendizagem. Os principais motivos pelos quais os discentes acreditam que o PBL não é um 

método melhor do que o tradicional, são a preferência pela aula expositiva, por já estarem 

acostumados com esta metodologia, e o pouco tempo para a aplicação do PBL. Oliveira 

(2014) constatou que a aula expositiva ainda é predominante no curso de Ciênciais Contábeis, 

porém os pesquisados reconhecem a necessidade de mudança nas metodologias de ensino. 

Benjamim Júnior (2011) também constatou que alguns alunos preferem a aula expositiva. 

Apenas 1 pessoa não respondeu “sim” nem “não”, justificando que era uma nova forma de 

aprendizado. 

Gráfico 7: Você encontrou alguma dificuldade com o desenvolvimento do PBL? Se encontrou, quais? 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A maioria dos discentes afirmou que não encontrou dificuldades com o 

desenvolvimento do PBL, representando um total de 78,26%, porém não foi isso que se 

observou em sala de aula pela tutora, pois se percebeu que os alunos encontraram dificuldades 

em entender como se elaborar o problema, as hipóteses e questões de aprendizagem, mesmo 

tendo sido explicado anteriormente. Assim como, encontraram dificuldades na elaboração dos 

relatórios, notando-se que alguns dos relatórios estavam incompletos e superficiais (sem o 

mapeamento de processos e informações acerca dos relatórios gerencias das entidades, 

apresentaram também, soluções pouco detalhadas para os problemas). Também houve 

dificuldade com a administração do tempo e com a execução dos papéis assumidos por cada 

participante. Dos 5 alunos que afirmam encontrar dificuldades, apenas 4 justificaram suas 

respostas. As dificuldades encontradas, na percepção dos discentes foram: a) a interpretação 

dos dados na pesquisa; b) relacionar a teoria com o problema realizando a análise crítica; c) 

levantar as hipóteses da pesquisa; d) pesquisar os assuntos que poderiam resolver o problema; 

e) disponibilidade de tempo para pesquisar.  

Evidencia-se que as maiores dificuldades encontradas estão relacionadas à pesquisa, 

seja a dificuldade na interpretação dos dados pesquisados, ou em saber quais assuntos 

21,74% 

78,26% 

Sim (5 alunos)

Não (18 alunos)
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pesquisar, ou ainda a disponibilidade de tempo para a realização da pesquisa. Já nos estudos 

de Martins (2013) e Benjamim Júnior (2011) os alunos encontraram dificuldades de trabalhar 

em grupo. 

Gráfico 8: Você acredita que o PBL deveria ser mais utilizado em outras disciplinas do curso de 

Contabilidade, por quê? 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Vale salientar que mais de 80% dos discentes acreditam que o PBL deveria ser 

utilizado em outras disciplinas do curso de Contabilidade, já que a aula expositiva é 

predominante no decorrer de todo o curso. Das 23 pessoas que responderam ao questionário, 

20 pessoas justificaram esta questão afirmando que: a) o PBL possibilita ao aluno maior 

liberdade na busca e construção de sua própria aprendizagem, fugindo do papel passivo na 

construção do conhecimento; b) permite ao aluno ultrapassar as margens de conhecimento 

visto em sala de aula; c) possibilita que o aluno veja o quão útil é o conteúdo abordado em 

sala, ou seja, ele vê a aplicabilidade daquilo que estuda; d) facilita o aprendizado; e) tira o 

aluno da zona de conforto fazendo com que ele pratique o que tem estudado; f) possibilita a 

vivência de situações adversas reais, o que traz maturidade na análise sistêmica e tomada de 

decisão; g) metodologia em que o aluno pesquisa mais que o normal; h) é um método mais 

interativo, tornando-se mais agradável e eficaz; i) faz com que o aluno tenha mais iniciativa; 

j) por sair da monotonia da sala de aula. Os alunos que não acreditam que o PBL deveria ser 

utilizado em outras disciplinas do curso de Contabilidade, justificam suas respostas afirmando 

que o PBL é apenas outra alternativa e que preferem a aula expositiva.  

A maior parte dos alunos acredita que o PBL deveria ser utilizado em outras disciplinas do 

curso de contabilidade, principalmente pelo fato desta metodologia unir a teoria à prática, 

representando um percentual de 17,24% das justificativas. Em segundo lugar, as justificativas 

mais presentes na percepção dos discentes foram: a construção da própria aprendizagem; o 

conhecimento ultrapassa as barreiras de sala de aula; a aproximação com a realidade; e a 

86,96% 

13,04% 

Sim (20 alunos)

Não (3 alunos)
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maior preocupação com a pesquisa, que tiveram um percentual de 10,34% cada uma, e são 

características de extrema importância para o crescimento profissional dos alunos. Martins 

(2013) também constatou que grande parte dos alunos utilizariam o PBL em outras disciplinas 

do curso. 

 

4.1 ANÁLISE DA APLICAÇÃO DO PBL 

 

As principais dificuldades encontradas pela pesquisadora na aplicação do PBL foram a 

falta de experiência com a docência, a administração do tempo e a falta de interesse dos 

discentes, que se percebia ao início das aulas, em que os discentes ficavam nos corredores da 

Universidade e demoravam um certo tempo para entrara em sala de aula, assim como faziam 

anteriormente, no período de aulas expositivas. Esperava-se que os alunos se sentissem mais 

motivados com a utilização do novo método, porém isso não aconteceu na maioria das aulas. 

Durante a utilização do método, percebeu-se a importância da visita técnica às 

empresas, pois os alunos se sentem mais próximos da realidade e podem ver o funcionamento 

das entidades e as dificuldades encontradas por seus funcionários. A tutora sentiu-se receosa 

em alguns momentos, em virtude de estar lidando com uma metodologia que abrange mais de 

uma área de conhecimento, abrindo a possibilidade para dúvidas que poderiam não ser 

respondidas de forma imediata.  

Apesar das dificuldades encontradas com a utilização do PBL, considera-se que a 

aplicação da metodologia se deu de forma eficaz e as competências necessárias ao controller 

que fazem parte do constructo deste estudo foram desenvolvidas de forma satisfatória, 

portanto, a proposição deste estudo não foi rejeitada. 

Denota-se que o PBL pode ser utilizado em outras disciplinas do curso de Ciências 

Contábeis, mas não em todas, em virtude da necessidade dos discentes consultarem os seus 

conhecimentos prévios no decorrer da aplicação do método. Esta metodologia pode ser 

utilizada, inclusive em semestres inteiros e não em apenas uma unidade como foi realizada 

nesta pesquisa, acredita-se assim, que os benefícios decorrentes de sua aplicação seriam ainda 

maiores. Por meio da aplicação deste método os discentes saem de sua zona de conforto e 

cooperam com o seu aprendizado.  

A aprendizagem baseada em problemas desafia o pensamento de discentes e docentes, 

auxiliando o desenvolvimento do pensamento crítico, estimulando a discussão entre as ideias 
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distintas dos alunos, traz a realidade pra dentro de sala de aula e retira o aluno de um ambiente 

de aprendizagem predominantemente expositivo. Portanto, deveria ser mais utilizado nas IES. 

O PBL ainda pode ser utilizado, associado a outras metodologias, como o método de 

projetos, o estudo de caso, a aula expositiva dialogada, dentre outras. Independente do método 

a ser utilizado, o importante é que o aluno seja sempre o centro do processo de ensino e 

aprendizagem, tornando-se cada dia mais autônomo e criativo. 

 Dentre as vantagens da aplicação do PBL expostas por Wood (2003), percebeu-se que 

esta metodologia promove uma aprendizagem ativa para o discente; há uma compreensão e 

retenção melhor do conteúdo; há o desenvolvimento de competências; prepara o aluno para 

prática profissional; e ativa os conhecimentos prévios dos discentes. Dentre as desvantagens, 

estão: a aplicação é difícil; há a necessidade de mais de uma pessoa no processo de tutoria; e 

dificuldade na mudança do papel do professor. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve o objetivo principal de analisar o desenvolvimento das 

competências através da aplicação do método Problem Based Learning no componente de 

Controladoria Empresarial. Para atingir esse objetivo, fez-se necessária a realização de um 

estudo quase-experimental, em uma turma do curso de graduação em Ciências Contábeis da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Os resultados demonstram que, na percepção dos alunos, as competências necessárias 

ao controller foram bem desenvolvidas, pois todos os discentes atribuíram notas, em média, 

acima de 8,0. A metade dos alunos se autoavaliaram com valores mais baixos do que a média 

dada por seus colegas, em relação ao desenvolvimento das competências elencadas no estudo. 

A maior parte dos discentes afirma que: investiu mais tempo em pesquisa com a realização do 

PBL; aprende mais por meio dessa metodologia, pois ela possibilita a construção do seu 

próprio conhecimento; acredita que o PBL é uma boa metodologia por aproximar os 

indivíduos da realidade; considera a aprendizagem baseada em problemas melhor do que o 

método tradicional de ensino, principalmente por causa da maior participação do aluno em 

sala de aula e da união da teoria à prática.  

A maioria dos discentes afirmou que não encontrou dificuldades com o 

desenvolvimento do PBL, porém, não foi isso que se observou em sala de aula, pois houve 

dificuldades com a elaboração dos problemas, hipóteses, questões de pesquisa e relatório, e 

também com a administração do tempo e a execução dos papéis de cada integrante. Os alunos 

que afirmaram encontrar dificuldades no desenvolvimento dessa metodologia justificaram 

suas respostas, na maioria das vezes, afirmando que tiveram problemas envolvendo a pesquisa 

fora de sala de aula. Mais de 80% dos discentes acreditam que o PBL deveria ser utilizado em 

outras disciplinas do curso de Contabilidade, principalmente pelo fato desta metodologia unir 

a teoria à prática. Disciplinas como Auditoria, Perícia, Finanças, dentre ouras, poderiam 

adotar esta metodologia de ensino. 

Diante dos resultados, percebe-se uma boa aceitação do método PBL pelos discentes 

(já que mais de 69% dos respondentes acreditam que esta metodologia é melhor do que as 

metodologias tradicionais), e a necessidade de se utilizar outras metodologias, além da aula 

expositiva, para que os alunos se tornem mais independentes e ativos. A maior dificuldade 

encontrada pela pesquisadora foi a falta de motivação e interesse por parte dos discentes, que 

mostram-se sempre preocupados com os motivos de reprovação, que são as faltas e as notas. 

Outra dificuldade foi fazer com que todos os alunos participassem, pois percebe-se que alguns 
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colaboram mais do que outros. O PBL é uma metodologia que vem desafiar os alunos e 

professores, que necessitam fazer um bom planejamento para que atinjam os seus objetivos de 

aprendizagem. 

A pesquisa apresenta limitações que estão ligadas ao fato de se analisar o 

desenvolvimento das competências profissionais em apenas uma turma, por somente um 

semestre. Além disso, não foi investigada a questão do conhecimento (aprendizado do 

conteúdo) dos discentes, mas apenas o desenvolvimento de competências.  

Portanto, para pesquisas futuras com aplicação PBL, faz-se necessário um tempo 

maior para que os discentes possam entender melhor a metodologia, há a necessidade de 

conscientização de que cada membro do grupo deve assumir o seu papel, trabalhando de 

forma colaborativa, é necessário também um maior planejamento para que se possa exigir 

mais atividades dos alunos. Sugere-se ainda, que seja investigado o conhecimento 

(aprendizado do conteúdo) dos alunos, e que estudo possa ser feito com uma maior 

quantidade de alunos, podendo se analisar também o papel de cada integrante do grupo. 

Ainda, propõe-se que o método seja utilizado em um semestre inteiro, podendo ser aplicado e 

associado a outras metodologias de ensino.  
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APÊNDICE A 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DISCIPLINA: CONTROLADORIA EMPRESARIAL 

 

Aluno(a):_____________________________________________________________ 

 

1. Faça uma autoavaliação e avaliação dos membros de sua equipe acerca do desenvolvimento das competências a seguir, atribuindo uma nota de 0 

a 10. 
 

 Autoavaliação  Nome 1 Nome 2 Nome 3 Nome 4 

      

Capacidade de trabalhar em equipe      

Ética      

Comprometimento      

Gestão do tempo      

Reconhecer diferentes pontos de vista      

Planejamento      

Colaboração      

Comunicação oral e escrita      

Capacidade de resolver problemas      

Defender seu ponto de vista      

Iniciativa      

Flexibilidade      

Liderança      

Análise crítica      

Tomar decisão      

Ter visão sistêmica      
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2. O método PBL fez com que você investisse mais tempo em pesquisa? 

(   ) SIM (   ) NÃO 

3. O método PBL fez com que você procurasse conhecimentos de outras áreas de estudo? 

(   ) SIM (   ) NÃO 

4. Você acha que aprende mais através do PBL, já que ele possibilita ao aluno a construção 

do seu próprio conhecimento? 

(   ) SIM (   ) NÃO 

5. Você acha que o PBL é uma boa metodologia, já que ela aproxima o aluno do contexto da 

vida real? 

(   ) SIM (   ) NÃO 

6. Você considera o PBL um método melhor do que os tradicionais (exemplo: a aula 

expositiva), por quê? 

(   ) SIM (   ) NÃO 

 

7. Você encontrou alguma dificuldade com o desenvolvimento do PBL? Se encontrou, 

quais? 

(   ) SIM (   ) NÃO 

 

8. Você acredita que o PBL deveria ser mais utilizado em outras disciplinas do curso de 

Contabilidade, por quê? 

 

(   ) SIM (   ) NÃO 
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APÊNDICE B 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

CONTROLADORIA EMPRESARIAL 

 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PBL 

 

 
Dia Atividade Nota 

12/05 - Apresentação do PBL; 

- Formação dos grupos; 

- Escolha do líder e secretário; 

- Escolha da empresa que será trabalhada. 

- 

17/05 - Pesquisa para levantamento do contexto da empresa e dos 

problemas a serem pesquisados. Levantamento das questões a 

serem feitas na visita técnica a empresa. 

0,5  

19/05 - Visita técnica a APURN. Para todos os alunos. 
 

24/05 - Com o problema levantado formular as hipóteses e identificar o 

que se sabe e o que não se sabe a respeito do problema (questões 

de aprendizagem). 

2,0 

26/05 - Feriado. - 

31/05 - Livre para pesquisa. - 

02/06 - Sessão tutorial. 0,5 pontos 

07/06 - Livre para pesquisa. - 

09/06 - Socialização dos resultados e entrega dos relatórios. 4,0 pontos 

14/06 - Autoavaliação e avaliação pelos pares. 3,0 pontos 

 

 

PAPEL DE CADA PARTICIPANTE 
 

Secretário Relator 

 

- Anotar os principais pontos discutidos pelo grupo; 

- Ajudar o grupo a organizar seus pensamentos; 

- Participar das discussões; 

- Anotar os recursos utilizados pelo grupo. 

 

Tutor 

 

-Incentivar a participação de todos os membros do grupo; 

- Auxiliar o líder a controlar o tempo e a dinâmica de grupo; 
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- Verificar as anotações do secretário; 

- Manter o foco do grupo; 

- Certificar que o grupo alcance os objetivos de aprendizagem; 

- Verificar a compreensão; 

- Avaliar o desempenho. 

 

Líder/Presidente 

 

- Liderar o grupo por meio do processo; 

- Incentivar a participação de todos os membros; 

- Manter a dinâmica do grupo; 

- Controlar o tempo; 

- Verificar se o grupo executa as tarefas delegadas; 

- Verificar se o secretário é capaz de controlar e registrar rigorosamente suas anotações. 

 

Membros do grupo 

 

- Seguir os passos propostos; 

- Participar das discussões; 

- Ouvir e respeitar as contribuições dos demais; 

- Gerar discussões nas questões; 

- Pesquisar todos os objetivos de aprendizagem; 

- Compartilhar informações com os demais. 
 

REGRAS PARA APLICAÇÃO DO PBL 

- Formação dos grupos, no máximo, 5 pessoas. 

- Os grupos devem ser formados por afinidade. 

- Os componentes devem escolher um líder e um relator. 

- Os participantes do grupo podem excluir qualquer componente do grupo caso este não esteja 

trabalhando como o grupo espera. Se isto acontecer, o integrante excluído pode se integrar a 

outro grupo que o aceite. Se nenhum grupo o aceitar, o aluno fará o trabalho sozinho. 

 

O relatório deve conter: 

 

Introdução:  

 

- Com a contextualização da empresa e; 

- O problema. 

 

Desenvolvimento: 

 

- Com organograma da empresa; 

- Mapeamento de processos da empresa; 

- Informações acerca dos relatórios gerencias da empresa; 

- Hipóteses de resolução do problema. 

- Questões de aprendizagem (o que não se sabia e foi necessário pesquisar); 

- O que foi pesquisado. 
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Conclusão: 

 

- Resolução do problema. 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

CONTROLADORIA EMPRESARIAL 
 

Exemplo de Problema 

 

Contexto: 

 

- A empresa Multinacional de construção civil, localizada na região Sudeste do Brasil, 

executa edifícios residenciais de luxo com mais de 20 andares, sendo que a maioria dos 

empreendimentos é composta por dois apartamentos por andar e visa atender ao público da 

Classe A, possuindo área superior a 200 m² por unidade habitacional. A empresa possui 

certificação ISO 9001:2008, pois zela pelos padrões de qualidade dos serviços de construção 

civil habitacional. Além disso, a empresa está no ranking das maiores e melhores construtoras 

do país. 

- No decorrer do primeiro semestre de 2014, a empresa sofreu vários atrasos na entrega de 

seus empreendimentos, acarretando diversos prejuízos. Os atrasos oscilaram entre 15 e 30 

dias para cada empreendimento que estava em andamento. 

- Embora a empresa tenha acionado o seguro-construção, que reduziu o prejuízo financeiro, a 

mesma teve descontentamento muito elevado por parte dos clientes. 

- Os gastos com a folha de pagamento aumentaram em aproximadamente 40% nesse período, 

pois muitas equipes de trabalho ficaram com tempo ocioso enquanto aguardavam que o 

problema fosse resolvido. Cabe destacar que determinados serviços da construção civil 

apresentam uma ordem obrigatória, isto é, quando um determinado segmento na obra atrasa, 

acontece o efeito cascata, afetando os serviços subsequentes a serem realizados. 

- Observa-se que após 3 obras apresentarem atrasos na entrega, que caminhavam 

concomitantemente, a gestão da empresa reuniu-se para discutir as possíveis causas do 

problema que estavam acarretando tal situação. 

- Por meio de uma consultoria técnica que apurou todos os procedimentos, verificou 

documentos, tais como orçamentos, fluxos de caixa, cronogramas físico-financeiros de cada 
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obra, e entrevistou diversos funcionários, detectou-se que o problema do não cumprimento 

dos prazos das obras aconteceu devido aos seguintes motivos: 

- Na primeira obra houve atrasos de fornecedores referentes a entregas de tubos e conexões 

hidrossanitárias; na segunda obra houve atraso da equipe responsável (funcionários da 

empresa Multinacional) pelas instalações dos tubos e conexões e; na terceira obra ocorreram 

os dois problemas concomitantemente.  

Problema 

- Como resolver o problema na cadeia de valores da empresa sem aumentar o custo e 

atender os cronogramas de execução das obras? 

Hipóteses 

- Falta de planejamento e controle operacional; 

- Gestão de cadeia de valores da empresa; 

- Ausência de gestão de fluxo de caixa; 

- Ausência de gestão de recursos humanos; 

- Falta de integração dos sistemas informacionais; 

- Falhas na gestão estratégica de custos; e 

- Falhas no orçamento. 

Conteúdos abordados 

- GECON; 

- Cadeia de valor; 

- Orçamento; 

- Gestão estratégica de custos; 

- Sistema de informação gerencial. 

Fonte: Martins e Espejo, 2015. 
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APÊNDICE C 
 

Anotações Pessoais e Fotografias 

Observações 

Aula 01 – Aula expositiva sobre PBL. 

Esta etapa ocorreu em sala de aula com projetor para exposição dos slides e durou cerca de 

uma hora e quarenta minutos, começando com a metodologia expositiva sobre o PBL e 

posteriormente a apresentação da situação de uma das empresas pesquisadas pelos discentes. 

Os alunos não se mostraram muito curiosos acerca do PBL, mas no decorrer do semestre eles 

sempre perguntavam como seria a aplicação.  Nesta etapa, foi apresentado o cronograma de 

atividades, o papel de cada participante, o que seria necessário para o relatório final e um 

exemplo de problema, hipóteses e questões de pesquisa. 

Aula 02 – Pesquisa para levantamento das questões. 

A aula ocorreu no laboratório de informática para que os alunos pudessem pesquisar quais as 

questões a se fazer nas visitas técnicas às empresas. Percebeu-se falta de interesse por maior 

parte dos alunos, porém todos os grupos cumpriram as atividades requeridas. Alguns 

discentes ficaram conversando ou navegando na internet. A aula durou cerca de 1 hora e 15 

minutos. 

Aula 03 – Visita técnica. 

A visita técnica ocorreu no horário de aula em uma das empresas que foi pesquisada por 3 dos 

5 grupos formados. Esta aula foi facultativa para os discentes pois outros dois grupos fizeram 

pesquisas em outras empresas, apesar disso, quatro grupos compareceram a aula. Os alunos se 

mostraram bastante curiosos e interessados na visita, tentaram captar a maior quantidade de 

informação possível sobre a empresa. Os discentes foram divididos em grupos para que 

pudessem visualizar os setores operacional, administrativo, de estoques e financeiro da 

entidade. Conversaram com diversos funcionários para que pudessem levantar os problemas 

da empresa. A maior parte dos alunos conversou inicialmente com a vice-diretora da 

instituição, outro grupo de alunos foi encaminhado para a cozinha e estoques. Na cozinha, só 

puderam entrar 4 alunos por questões de segurança. Posteriormente todos foram direcionados 

ao setor administrativo da empresa onde puderam fazer perguntas a duas funcionárias da 

empresa, essencialmente sobre a parte financeira. Os administradores disponibilizaram o livro 

Razão e a Demonstração de Resultados do ano de 2015, já que esses demonstrativos não 

estavam no site da organização. A visita durou cerca de 1 hora e quarenta e cinco minutos. 

Aula 04 – Problema, hipóteses e questões. 

Esta etapa ocorreu em sala de aula, onde os grupos se reuniram para formular o problema, as 

hipóteses e as questões de pesquisas. No início da aula alguns alunos se mostraram sem 

interesse em participar da mesma, ficando nos corredores da Universidade mesmo após a aula 
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ter começado, situação que ocorreu ao longo de todo o semestre, percebeu-se a preocupação 

sempre com a presença e a nota.  Notou-se que os discentes tiveram bastante dificuldade para 

a formulação do problema, hipóteses e questões de pesquisa, mesmo tendo sido exposto 

anteriormente (aula 1). A aula durou cerca de 1 hora e 30 minutos. 

Aula 05 – Livre para pesquisa individual acerca das questões de pesquisa. 

Aula 06 – Sessão tutoria.  

Esta etapa ocorreu em sala de aula, onde os alunos se reuniram para socializar o que tinham 

pesquisado individualmente e para tirarem dúvidas acerca do trabalho. Surgiram algumas 

dúvidas quanto ao relatório. 

Aula 07 – Livre para pesquisa. 

Aula 08 – Entrega de relatórios e socialização dos resultados.  

Aconteceu em sala de aula. Cada grupo teve cerca de 15 minutos para a socialização, os 

grupos entregaram os relatórios e fizeram apresentações com slides no projetor. O resultado 

foi interessante, porém percebeu-se que alguns relatórios não continham tudo o que foi 

requerido anteriormente. Alguns grupos ultrapassaram o tempo de 15 minutos.  A aula durou 

cerca de 2 horas. 

Aula 09 – Autoavaliação e avaliação pelos pares.  

Aconteceu em sala de aula. Os alunos responderam individualmente a autoavaliação e 

avaliação pelos pares em cerca de 30 minutos. 

Geral - Percebeu-se que o papel do secretário não foi exercido em todos os grupos, mesmo 

sendo exposto no primeiro dia e cobrado durante todo o processo de aplicação do PBL. Foi 

observada a falta de interesse dos alunos em participar das aulas, com exceção da visita 

técnica a empresa, percebe-se que a maior preocupação dos alunos está nas faltas e na 

obtenção de notas. 
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Fotografias 

Visita Técnica 
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Aulas em sala de aula 

 

     

 

   

 


