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Como o aprendizado acontece:



Cenário atual na educação superior



Cenário atual na educação superior

 mudança no comportamento dos estudantes;

 utilização cada vez mais frequente de tecnologias;

 necessidade de diversificar as metodologias de ensino em sala de aula;

 estimular o interesse do aluno e sua participação em sala de aula;

 propositar um melhor aproveitamento, a fim de que os objetivos tenham maior êxito.



Questionamentos do professor

 estou conseguindo planejar uma boa aula?

 meus alunos estão conseguindo assimilar o conteúdo?

 meus alunos estão conseguindo agregar conhecimento?

 minhas aulas estão sendo atrativas para os alunos?

 estou respondendo ás expectativas da IES?



METODOLOGIAS ATIVAS

COMO ESSA TENDÊNCIA PODE BENEFICIAR AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS?

 A dinâmica do aprendizado na educação tem passado por muitas transformações, 

sobretudo devido as facilidades do acesso às informações.

 O professor não é mais o único responsável pela exposição do conteúdo, a partir de 

agora ele se torna um intermediador do processo de ensino-aprendizagem.

Breve introdução conceitual:

“Metodologia ativa é uma concepção educativa que estimula processos de ensino-

aprendizagem crítico-reflexivos, no qual o educando participa e se compromete com seu 

aprendizado”(SOBRAL e CAMPOS, 2011) 



Problem-based Learning (PBL) 
Aprendizagem Baseada em Problemas



O QUE É PBL? 
ou Método de Aprendizagem Baseada em Problemas

 Abordagem curricular que integra teoria e prática;

 Método facilitador da aprendizagem nestes novos tempos. 

 Tem foco na aprendizagem ativa, centrada no aluno, por meio do estudo autônomo e 
da discussão de problemas atuais, relacionados com a disciplina;

 Aplicação de conhecimentos, habilidades e atitudes para o desenvolvimento de uma 
solução viável para um problema definido; 

 É fundamental para o desenvolvimento da metodologia que o problema tenha vínculo 
com a realidade (contexto do aluno envolvido);

 Problema seja complexo, não completamente estruturado, interdisciplinar, e permita a 
investigação;

 Modelo de ensino centrado nos estudantes, onde eles irão procurar por respostas e 
explicações;



O QUE É PBL? 
OU MÉTODO DE APRENDIZAGEM BASEADA EM 

PROBLEMAS

 O professor age apenas como um mentor e não como a fonte de conhecimento da(s) 

disciplina(s);

 A PBL é uma estratégia educacional em que um problema prático constitui a base para 

o aprendizado de informações relevantes; 

 Os alunos resolvem problemas em pequenos grupos, sob a supervisão do professor; 

 É uma técnica de ensino autodirigida que estimula o pensamento crítico do estudante, 

contribuindo a torná-lo um solucionador de problemas; 



Avaliando o tipo de PBL

 As aplicações de PBL podem ter complexidades diferentes = maior ou menor 

complexidade dos problemas escolhidos;

 O PBL tem metas educacionais mais específicas de habilidades para resolver problemas 

específicos propostos em currículos e disciplinas;

 Problemas escolhidos estão inter-relacionados com os conteúdos abordados na 

disciplina;

 Método tem o aprendizado em uma gama de conhecimentos integrados e estruturados 

em torno de situações reais/profissionais, e a promoção de habilidades de aprendizagem 

autônoma e do trabalho em equipe.



Atributos Diferenciais

Os problemas apresentam também outros atributos diferenciais para a vida profissional, tais 

como:

 Adaptabilidade às mudanças, a capacidade de solucionar problemas em situações não 

rotineiras;

 Desenvolvimento criativo e crítico;

 Adoção de métodos sistêmicos e holísticos*;

 Responsabilidade com o aprendizado e o aperfeiçoamento contínuos.

* Observar ou analisar algo ou alguma área de forma global, como um todo e não de maneira fragmentada.



Vantagens da Aprendizagem Baseada 

em Problemas

 Possibilita a participação e decisão dos alunos sobre o seu processo de aquisição de 

conhecimentos;

 Provoca e potencializa a motivação dos alunos para o estudo e pesquisa de 

conhecimentos;

 Estimula a criatividade e a imaginação, criando soluções para problemas e situações 

desconhecidos;

 Possibilita e impulsiona a criação do pensamento crítico e criativo nos alunos;

 Fomenta as capacidades de análise e decisão;

 Desenvolve as capacidades e competências de trabalhar em grupo e de gestão de stress;

 Permite a universalização dos mecanismos de resolução de problemas, ou seja, o treino em 

resolver problemas no campo académico é extensivo à sua aplicação na resolução de 

outros problemas, em outros campos, nomeadamente no futuro profissional dos alunos.



Então como funciona o PBL?

 O professor passa para a turma um problema, relacionado ao que está sendo estudado 

no momento, e os alunos procurarão modos de solucioná-lo, seja através de pesquisas 

online, livros ou discussões. 

 Ao final, é feita uma discussão conjunta sobre a questão passada pelo professor 

orientador.

 Isso gera um engajamento da turma muito maior, tanto do aluno com o professor quanto 

dos alunos entre si, sendo uma forma de aprendizado bem mais dinâmica e com maior 

índice de aproveitamento em sala de aula.



Diferenciais do método PBL

Ensino tradicional:

É dito o que precisamos 
saber

Memorize

Problema é apontado 
para ilustrar como 

usá-lo

PBL: 

Problema atribuído

Identificar o que 
precisamos saber

Aprender e aplicar 
para resolver o 

problema



O PBL e o modelo de ensino

 Apesar de não ser o único modelo de ensino, o PBL vem sendo cada vez mais utilizado 

nas universidades. 

 Ele trabalha e testa várias habilidades dos alunos, como descobrir até onde vai seu 

conhecimento sobre o assunto, e identifica o que ainda é preciso estudar; 

 Desenvolve habilidades sociais e de pensamento crítico – necessárias na vida após a 

graduação.

 O método é um desafio para os alunos, pois cria algo mais dinâmico e interativo, onde o 

professor depende muito mais dos alunos para o sucesso da aula.



Como aplicar o PBL em sala ?

Não existe um modo único de utilizar o PBL, mas há um “guia” para facilitar o processo.

São 8 passos:

 1 - Explorar o problema:

O professor deverá trazer para a turma um problema estruturado, e, com a turma, discutir 

sobre o problema para identificar seus pontos principais. Também é preciso reunir 

informações ou aprender conceitos para facilitar o processo.

 2 - Listar/reconhecer o conhecimento sobre o assunto:

Os alunos deverão descobrir até onde vai o conhecimento ou capacidades de cada um 

para resolver a questão. Anotadas opiniões e conhecimentos sobre o assunto.

 3 - Reescrever o problema com suas próprias palavras:

Os alunos podem escrever sobre o problema da forma como o entenderam, com suas 

próprias palavras. (Também é possível escrever o que se sabe e o que será necessário 

estudar para poder solucionar o problema.)



Como aplicar o PBL em sala ?

 4 - Escreva possíveis soluções:

Os alunos deverão escrever as possíveis soluções que encontraram, por ordem de + forte 

para +  fraca, e selecionar qual delas seria a mais provável de estar correta.

 5 - Listar ações que podem ser tomadas sobre o problema:

a. o que é preciso saber para solucionar?

b. como ordenar as possíveis soluções?

c. como relacionamos essa lista de soluções?

d. garantir que todos concordam com o proposto.

 6 - Listar quais conhecimentos ainda são necessários adquirir:

Listar o que ainda será preciso aprender para solucionar o problema facilita a discussão e 

diminui o tempo gasto até que se faça a pesquisa. Também é nesse passo que são 

discutidas as fontes de pesquisas, tarefas e deadlines.



Como aplicar o PBL em sala ?

 7 - Escrever a solução junto com as fontes de pesquisa utilizadas e apresentar

É preciso apresentar tanto as conclusões tiradas do problema quanto no que elas se 

basearam. Clareza e objetividade quanto ao problema e a solução (como foi o processo 

de aprendizagem e os problemas encontrados. O objetivo dessa apresentação será 

discutir em classe, convencer outros da sua solução, fundamentando. Mostrar o que foi 

aprendido e o conhecimento adquirido é compartilhado com todos os outros de uma 

forma mais dinâmica.

 8 - Rever sua performance durante o processo

Isso se aplica tanto a cada estudante quanto aos grupos em si. Assim, há uma melhora 

gradativa e constante dos alunos que experienciaram esse método.



Considerações finais

 Importante envolvimento da IES na implantação e desenvolvimento das metodologias 

ativas; 

 disponibilização de recursos apropriados (laboratórios, sistemas, etc.);

 treinamentos para docentes na utilização das metodologias;

 avaliação periódica da utilização das metodologias, para acompanhamento e melhoria 

nos processos de ensino;

 o usos de novas tecnologias e métodos de ensino deve ser complementar a atividade do 

docente.
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Prática no uso do PBL 

com a utilização do 

Arco de Maguerez

Algumas disciplinas em aplicação da metodologia: Auditoria, Perícia, Contabilidade Gerencial, Contabilidade 
Societária, Custos e Formação de Preços.





Demandas do mercado profissional

 Profissionais de contabilidade são responsáveis pela criação de análises estruturadas, 
sugestões e condições de decisão para resolver problemas nas empresas em que 
trabalham. 

 O perfil dos contadores deve ser compatível com o mercado e compatível com as 
mudanças ocorridas no contexto empresarial. 

 O mercado de trabalho demonstra uma demanda por profissionais de contabilidade 
que apresentem as seguintes características conjuntas: 

a) Preparação técnica; 

b) Habilidades específicas da profissão como por exemplo: pensamento crítico-reflexivo e 
capacidade de resolução de problemas: hard skill (habilidades nas categorias técnicas e 
administrativas), e soft skill (habilidades nas categorias humana, conceitual, de liderança e 
interpessoal).



Metodologia da Problematização
5 etapas do Arco de Maguerez

 Observação da Realidade: um grupo de alunos desenvolve um olhar atento sobre a realidade, 
escolhendo algum local para realizar sua pesquisa de campo e intervenção, ao final, depois de 
terem selecionado um tema para estudo, no decorrer do semestre. 

 Identificação dos pontos chave: após observada a realidade, os alunos voltam para a sala de aula 
e iniciam uma discussão acerca dos fatores que podem ter sido os desencadeadores do problema 
observado. Relaciona-se com a identificação das variáveis determinantes do problema, ou seja, 
fatores que de modo direto e indireto podem interferir para o problema.

 Teorização: estudo em bases teóricas de pesquisas e artigos que ajudam o aluno a entender o 
problema, bem como a escrever sua proposta, com base em autores que já estudaram ou 
pesquisaram tema parecido.

 Construção de hipóteses de solução: neste ponto, o grupo, após ter observado a realidade, 
levantado os pontos chaves e ter estudado teoricamente sobre o problema, elaboram soluções 
possíveis e viáveis de serem aplicadas à realidade observada, na tentativa de resolver ou, quem 
sabe, amenizar o problema daquele contexto observado.

 Aplicação à realidade: é a intervenção no local, propriamente dita. O grupo de alunos, sempre 
sob a orientação do professor, aplica as estratégias elaboradas e depois, junto aos participantes, 
faz um feedback, para ter um retorno no trabalho executado.


