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RESUMO 

A Aprendizagem Baseada em Problema, devido as suas características torna-se uma alternativa 

apropriada para suprir a demanda por qualidade no ensino que desenvolva competências e 

habilidade exigidas pelo mercado de trabalho, porém apresenta desafios. Para compreender 

isso, o objetivo principal deste estudo foi identificar os principais problemas enfrentadas pelos 

docentes na utilização da ABP no ensino da Administração. Nessa pesquisa bibliográfica de 

cunho exploratório, utilizou-se abordagem qualitativa, por meio de análise de conteúdo de 

outros estudos empíricos realizados entre os períodos de 2010 à 2020, no Brasil. Os resultados 

mostram que os desafios são comuns à prática docente, somados a barreiras e entraves, que 

impedem que docentes e discentes exerçam um papel mais ativo no processo da ABP. Os 

resultados apontam que 96% dos alunos perceberam que aprendem muito ou alguma coisa.  

Palavras-chave: Ensino da Administração, Aprendizagem Baseada em Problema (ABP), 

Problem Based Learning (PBL). 

 

ABSTRACT 

Problem-Based Learning, due to its characteristics, becomes an appropriate alternative to meet 

the demand for quality education that develops skills and abilities required by the labor market, 

but it presents challenges. To understand this, the main objective of this study was to identify 

the main problems faced by professors in using PBL in business education. In this 

bibliographical research of exploratory nature, a qualitative approach was used, through 

content analysis of other empirical studies carried out between the periods 2010 to 2020, in 

Brazil. The results show that challenges are common to teaching practice, added to barriers 

 
1 Mestre em Empreendedorismo e Criação de Empresas – Universidade da Beira Interior - UBI – (Portugal) - 

Mestre em Administração – Universidade Positivo – (Brasil)- Graduada em Administração – UNIBRASIL – 

(Brasil) – Especialista em Educação 4.0 - Faculdades FAEL (Brasil) - arialb@hotmail.com. 
2Doutoranda do Programa de Comunicação e Linguagem – Universidade Tuiuti – (Brasil) - Mestre em Educação 

- Universidade Tuiuti – (Brasil) - Licenciatura em Letras Português/Inglês - Faculdade Estadual de Filosofia 

Ciências Letras de Cornélio Procópio – (Brasil). Docente na FAE Centro Universitário – Curitiba (Brasil) e 

orientadora nos cursos de pós-graduação - Faculdades FAEL (Brasil). 



 

and barriers, which prevent teachers and students from exercising a more active role in the 

PBL process. The results show that 96% of students realized that they learn a lot or something. 

 

Keywords: Management Teaching, Problem Based Learning (ABP), Problem Based Learning 

(PBL). 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 Desde a década de 1970, movimentos mundiais têm chamado a atenção para a 

necessidade de uma educação de qualidade, que desenvolva competências e habilidades em 

jovens e adultos, aliada, principalmente às tecnologias educativas (WERTHEIN e CUNHA, 

2005). Pensando na qualidade do ensino, a Câmara de Educação do Conselho Nacional de 

Educação Superior brasileira, institui diretrizes curriculares para o curso de graduação em 

Administração, no Art. 5º, por exemplo, deverá trabalhar conteúdos que tenham relação com o 

contexto nacional e internacional e tenha utilidade no dia-a-dia das organizações (BRASIL, 

2005).  

 A Aprendizagem Baseada em Problema (ABP), através das situações-problemas pode 

proporcionar esse aprendizado mais ativo aos alunos, que contemple a teoria na prática do dia-

a-dia (BERBEL, 2011). Apesar da ABP não ser uma coisa nova (RIBEIRO, 2008), muitos 

professores da área de Administração ainda exercem à docência na forma tradicional.  

 Dessa forma, considera-se que a “teoria é insuficiente para alterar a prática e/ou a 

realidade. É preciso levar o aluno a agir reflexivamente, ponderando as diferentes 

argumentações” (ZYCH, 2010, p. 28). Quanto a isso, uma das coisas que pode ser observado 

neste estudo, é que alguns alunos afirmaram não conseguir visualizar a teoria na prática, porém 

observa-se depois uma reação positiva quanto ao método. 

Compreender os desafios do docente no ensino da Administração com a utilização da 

ABP, não foi nada fácil, tendo em vista que há poucos estudos que se propõe a aplicação do 

método, por isso, não houve margem para comparações, mas alguns pontos muito importantes 

puderam ser observados.  

Sabe-se que os professores enfrentam muitas barreiras no exercício da docência (LIMA, 

et al., 2020), e a maioria dos artigos que abordam a ABP procuram ressaltar o lado positivo do 



 

método, dando pouco enfóque para as dificuldades enfrentadas em sua aplicação. O método 

ativo pressupõe a autonômia do aluno, entretanto, ele não se dá conta disso imediatamente, por 

isso o professor é o grande responsável por guiar o aluno nesse processo emancipatório (ZYCH, 

2010; MORAN, 2015).  

Constatou-se que nesse processo o professor acaba tendo um papel chave, porque além 

de ter que gerir todo o processo (LIMA, LANGRAFE, et al., 2020), ele é responsável pela 

gestão da sala de aula, onde tem que lidar com a confecção de outros materiais e conflitos de 

grupos e com o tempo, que é escasso. Percebeu-se que os professores tiveram dificuldade com 

o método, principalmente porque alguns deles não o conheciam, barreira também encontrada 

pelos alunos.  

Tendo isto posto, como ponto de partida para este estudo surgiu a seguinte pergunta: 

quais os principais desafios enfrentados pelos docentes com a aplicação de metodologias ativas 

em sala de aula? A fim de responder a essa questão, foram formulados os seguintes objetivos 

específicos: compreender como os docentes lidam com as dificuldades na implementação e 

utilização da ABP e averiguar a existência de lacunas relacionadas ao tema. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMA ABP (PROBLEMA BASED 

LEARNING - PBL). 

 

 O levantamento de questões acerca da problemática da vida, está presente no contexto 

da sociedade desde os primórdios da humanidade, presente nas falas de filósofos que viveram 

antes e depois de Cristo. Porém, quanto às raízes da ABP, o autor atribui à maiêutica socrática 

(ORTIZ, 2020), que entende da seguinte forma: 

Sócrates [470–399 a.C.] en la más remota referencia sobre la enseñanza a partir del 

estudio de problemas, pensó en la superioridad de la discusión verbal por encima de 

la escritura diseñando un método a base de preguntas que lo denominó: 

Mayéutica…definida como un diálogo metódico donde el interlocutor descubre las 

verdades por sí mismo (ORTIZ, 2020, p. 122). 

 

 As mudanças sofridas pela sociedade nas últimas décadas vieram acompanhadas de 

saltos tecnológicos muito importantes, causando sérias ações disruptivas e transformadoras, um 



 

reflexo dos interesses e aptidões do homem sobre a sociedade. A demanda do mercado de 

trabalho por profissionais que demonstrem competências e habilidades para lidar com o mundo 

real fez com que pesquisadores e docentes se voltassem para a ABP (BOROCHOVICIUS e 

TORTELLA, 2014; WERTHEIN e CUNHA, 2005). 

 Apesar de haver relatos da utilização da ABP nos Estados Unidos, antes disso, na década 

de 1930, no Brasil, a Universidade de São Paulo já utilizava os princípios da ABP no ensino da 

medicina, que só se tornou conhecida depois de ser utilizada na escola de medicina de 

MacMaster no Canadá, no final de 1960 (RIBEIRO, 2008).  

 Em sua forma original (curricular) a ABP auxilia a construir e a acessar o conhecimento 

produzido na mente do aluno, isso se dá por meio da aprendizagem ativa explica Ribeiro (2008). 

De acordo com o autor, a ABP “é usada para iniciar, direcionar, motivar e focar a aprendizagem, 

diferentemente das metodologias convencionais que utilizam problemas de aplicação ao final 

da apresentação de um conceito ou conteúdo” (RIBEIRO, 2008). Segundo o autor, no ciclo da 

ABP, a construção do conhecimento acontece por meio da interação do indivíduo com o meio, 

por isso é considerado como uma metodologia ativa. 

 As metodologias ativas têm respondido bem as demandas sobre o processo de ensino 

aprendizagem (LIMA et al., 2020), tem a ver com o como aprendemos, seguindo o fluxo do 

nível mais simples ao complexo, consequências das interações pessoais e culturais do indivíduo 

(BACICH, MORAN, et al., 2018, np). Para Berbel (2011), a metodologia ativa é a forma como 

se desenvolve o processo de aprender.  

 O principal responsável pela construção do seu processo de aprendizagem, uma 

estratégia que deve ser aplicada “de forma flexível, interligada e híbrida” (BACICH, MORAN, 

et al., 2018, np). Conforme explicam os autores, “A aprendizagem ativa aumenta a nossa 

flexibilidade cognitiva, que é capacidade de alternar e realizar diferentes tarefas, operações 

mentais ou objetivos e de adaptar-nos a situações inesperadas,” (BACICH, MORAN, et al., 

2018, np). 

 A aprendizagem ativa pressupõe atividades “para tornar visíveis os processos, os 

conhecimentos e as competências do que estamos aprendendo com cada atividade” (BACICH, 

MORAN, et al., 2018, np), principalmente o uso de problemas simulando experiências reais 

com o objetivo de solucionar “desafios advindos das atividades essenciais da prática social, em 

diferentes contextos” (BERBEL, 2011, p. 29).  



 

 Nesse contexto, o professor tem a responsabilidade de guiar o aluno na busca pela sua 

emancipação e conhecimento, assumindo um compromisso socio-moral com o aluno, cujo 

objetivo é que se torne consciente do seu papel enquanto sujeito no processo de ensino-

aprendizagem (ZYCH, 2010; MORAN, 2015).  

 O aluno é foco da ação do ensino em que o professor é responsável por instituir e gerir 

todo processo: planejar, organizar e desenvolver sistematicamente o processo didático-

pedagógico; entregando um processo de ensino-aprendizagem que conciliem ações e 

atividades, cujos resultados estejam em conformidade com os objetivos do trabalho escolar 

(ZYCH, 2010).  

 Dessa forma, há a necessidade de entender quem é o estudante e quais são os seus 

interesses, isso faz parte do processo de ensino/aprendizagem. Contudo é aí que está o 

problema; quando tratado como algo acabado condiciona o estudante a abdicar de sua 

necessidade de pensar, o desmotiva a buscar uma nova experiência para Chauí (2001, apud 

LOCATELLI E LOCATELLI, 2016; Lima et al., 2020). 

O aluno sem motivação e compromisso com seu aprendizado, sem disciplina com 

horários de estudo e cujo interesse é atingir as notas suficiente para conseguir o diploma, têm 

origens variadas de acordo com Locatelli e Locatelli (2016), desde educação básica deficitária 

até falta de tempo para os estudos. Contudo, o aluno quando se percebe autônomo apresenta 

resultados positivos com relação à motivação, engajamento, desenvolvimento, à aprendizagem, 

ao desempenho das notas e bem estar psicológico (BERBEL, 2011). 

 Algumas questões quanto às competências pedagógicas dos docentes no campo da 

didática superior, por exemplo, “já vêm sendo apontadas por autores que  advogam  a  

necessidade  de  uma  formação  específica  no campo  metodológico  para  os  professores  do  

ensino  superior” (LOCATELLI e LOCATELLI, 2016, p. 151). Estudos como de Lima, 

Langrafe, Torini e Cecconello (2020), relatam a dificuldades dos docentes que afirmam não 

“dispor de tempo para se dedicar ao estudo de questões pedagógicas” (LIMA et al., 2020, p. 

239). 

O mesmo estudo realizado por Lima et al. (2020), destaca que esse grupo de docentes, 

são em sua maioria, formado por mestres e doutores, desenvolveram competências multiplas 

que lhes permitem combinar várias atividades advindas da prática docente. Afirmam saber 



 

“explorar métodos, estratégias e ferramentas que favorecem o processo de ensino orientado pela 

aprendizagem” (LIMA, et al., 2020, p. 231). 

Segundo Lima et al. (2020, p.239), até professores altamente capacitados, apresentam 

dificuldades em sua prática docente, dentre elas: “orientar o ensino pela aprendizagem”; 

“mobilizar os estudantes para a aprendizagem”; “adequar os objetivos de aprendizagem à carga 

horária da disciplina”; “estabelecer um diálogo construtivo com os estudantes”; “adequar os 

conteúdos aos objetivos de aprendizagem da disciplina”; “definir os objetivos de aprendizagem 

da disciplina”.  

 Apesar disso, no contexto das metodologias ativas o papel do professor transforma-se, 

para o de facilitador, orientador e mentor do processo de ensino-aprendizagem (BACICH, et 

al., 2018; BERBEL, 2011). A perfornance do professor ganha relevância, tendo em vista que 

se torna responsável pelo desenho do processo de ensino, o qual será percorrido pelo aluno, 

baseada em uma relação de troca, criativa e aberta (BACICH, et al., 2018), explicam os autores. 

 O papel do aluno também muda, de expectador e executor, para participante em todas 

as fases do processo “experimentando, desenhando, criando, com orientação do professor” 

(BACICH, et al., 2018). Esse comprometimento do aluno, se dá por meio da percepção sob a 

qual ele faz as escolhas que lhe interessam, da mesma forma, “é condição essencial para ampliar 

suas possibilidades de exercitar a liberdade e a autonomia na tomada de decisões em diferentes 

momentos do processo que vivencia, preparando-se para o exercício profissional futuro” 

(BERBEL, 2011, p. 29). 

 Portanto, são mudanças importantes para que os alunos de hoje tenham a chance de 

chegar ao mercado de trabalho com competências e habilidades desenvolvidas, tendo em vista 

as exigências de um mercado global e competitivo (BOROCHOVICIUS e TORTELLA, 2014; 

WERTHEIN e CUNHA, 2005). 

 

3. METODOLOGIA 

 

 Este estudo foi realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica de cunho exploratório,  

“processo necessário para que se possa avaliar o que já se produziu sobre o assunto em pauta” 

(SEVERINO, 2014, p. 113), tendo em vista que “comporta trabalhos mais recentes” (VIEIRA, 

2011), porém não tem a intenção de esgotar o assunto. A pesquisa bibliográfica foi baseada em 



 

estudos empíricos com abordagem qualitativa, realizada “a partir de registros disponíveis, 

decorrente de pesquisas anteriores” (SEVERINO, 2014, p. 106).  

 Os estudos foram buscados no Portal de Periódicos CAPES e do Google Acadêmico; 

para todos os indexadores foi utilizado o critério acesso aberto. Quanto aos algoritmos de busca, 

foram utilizadas as palavras-chave: “aprendizagem baseada problema administração” and 

“PBL” and “ABP”; para artigos empíricos realizados no Brasil, publicados em língua 

portuguesa, decorrentes do período de 2011 à 2021. 

 Inicialmente, realizou-se o scanning (LAKATOS e MARCONI, 2003) com base nos 

termos de busca, primeiramente nos títulos, resumos, assuntos e palavras-chave. Posteriormente 

a partir de uma leitura analítica, a análise do conteúdo dos estudos encontrados (SEVERINO, 

2014). Foram encontrados 38 artigos, entretanto, depois de uma análise textual (Severino, 

2014), restaram 7 artigos, os quais foram sinalizados no corpo do texto da seguinte forma: 

[ESTUDO 1, ESTUDO 2, ...]; cujos critérios foram, ter sido aplicado a alunos do curso superior 

em Administração presencial, realizados em Instituições de Ensino Superior brasileiras (IES). 

 Foram excluídos todos os artigos não relacionados a Aprendizagem Baseada em 

Problemas e que não estavam relacionados diretamente ao tema ABP e não se enquadravam 

nos critérios mencionados anteriormente.  

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 De acordo com a análise de conteúdo dos casos aqui analisados, a maioria dos alunos 

perceberam-se mais autônomos com relação à sua aprendizagem; reconheceram que o método 

trouxe mais conhecimento sobre o assunto, o que se mostrou motivador. Isso reforça o que 

afirmou (BERBEL, 2011) que quando o aluno se percebe autônomo, se torna motivado, 

engajado e apresentando resultados positivos quanto à sua aprendizagem. Em relação ao 

dinamismo e sua característica motivadora, Borochovicius e Tortella (2014) [ESTUDO 2], 

falam sobre a importância no rodízio dos papéis, para que nenhum dos componentes fique sem 

participar e o quanto isso contribui para a formação do aluno. 

 Em um dos estudos, realizado com 109 alunos do curso superior de Administração, 

cerca de 25% deles demonstraram grande aceitação e 52% aceitação moderada, considerando 

a ABP como facilitadora no processo de aprendizado (SOUZA e VERDINELLI, 2013) 



 

[ESTUDO 1].  Reflexo de algumas situações: o mesmo problema foi aplicado em turmas com 

níveis de conhecimento variados (não homogêneas) e tempo para a resolução do problema.  

 Duas falhas graves podem ser identificadas neste estudo: o professor não conhecia a 

metodologia e a forma como o método foi apresentado aos alunos pode ter prejudicado o 

desenvolvimento do aprendizado dos alunos. Alguns alunos relataram as seguintes dificuldades 

relacionadas à ABP: falta de clareza quanto ao método e tempo para a execução da tarefa 

(SOUZA e VERDINELLI, 2013) [ESTUDO 1]. 

 Tendo em vista que as metodologias ativas têm a ver com o como se desenvolve o 

processo de aprender e sobre como aprendemos (BERBEL, 2011; BACICH, et al., 2018), foi 

observado em outro estudo com 25 alunos dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, 

o relato de que 44% dos discentes de Administração disseram que aprenderam muito e 52% 

que aprenderam alguma coisa, 76% dos alunos se mostraram satisfeitos ou bastante satisfeitos, 

e 20% demonstraram estar mais ou menos satisfeitos ou pouco satisfeitos com o método ABP 

(LAU e VARGAS, 2020) [ESTUDO 7].  

 Desses mesmos alunos, 44% disseram que tiveram dificuldades em pesquisar sobre o 

conteúdo, porém, “os resultados apontam que 96% dos discentes respondem que aprenderam 

alguma coisa ou aprenderam muito.” (LAU e VARGAS, 2020, p. 840) [ESTUDO 7].  As 

dificuldades, podem estar relacionadas ao que foi relatado pelos docentes: o tempo e a 

diversidade de perfis de alunos, assim como os conflitos nos grupos. Não se pode descartar o 

fato de que a ABP estava sendo aplicada em duas turmas de cursos diferentes, Administração 

e Ciências Contábeis. 

 No entanto, algumas barreiras à aprendizagem estão enlaçadas ao perfil do aluno, 

algumas delas já mencionadas anteriormente, como a busca e escolha do tema; escolher um 

único problema; a busca pelo conteúdo necessário; pensar na solução do problema; conflitos 

entre os participantes, resistência dos alunos ao método, etc. (SOUZA e VERDINELLI, 2013) 

[ESTUDO 1].  

 Segundo Moran (2015), a forma como a educação formal está estruturada hoje, 

privilegiando o método tradicional de ensino (através de livros e apostilas prontas) não faz mais 

sentido pela facilidade do acesso à informação. Os discentes participantes no estudo de (BAGLI 

e MARQUES, 2016) [ESTUDO 4] perceberam isso, cerca de 81% dos alunos disseram que 



 

obtiveram vantagem na aprendizagem. Comparado ao método tradicional, 33% deles disseram 

que a ABP é melhor e 43% disseram que é complementar.  

 No caso de Bagli e Marques (2016) [ESTUDO 4], a ABP foi aplicada a disciplina de 

Estágio Supervisionado integrando a disciplina de Planejamento Estratégico de Marketing, em 

que 90% dos alunos aprovaram a sua utilização. 

 A ABP tem se mostrado um método dinâmico, capaz de motivar os alunos a serem mais 

autônomos em seu processo de aprendizagem (RIBEIRO, 2008; ZYCH, 2010; BERBEL, 

2011). Em Bagli e Marques (2016) [ESTUDO 4], 67% dos alunos relataram que consideram a 

ABP motivadora, 76% que aprenderam a cumprir metas, a trabalhar em equipe de forma 

profissional e com espírito empreendedor, diferente de Locatelli e Locatelli (2016) [ESTUDO 

4], que retrata um aluno desmotivado e sem compromisso com o seu próprio aprendizado e sem 

disciplina com os horários de estudo. As dificuldades sentidas pelos docentes foram: avaliar 

individualmente um trabalho que era realizado em grupo, tendo em vista que alguns 

componentes do grupo não alcançaram um desempenho satisfatório nas tarefas.  

 Em um estudo multidisciplinar realizado por Guedes, Andrade e Nicolini (2015) 

[ESTUDO 3], foi relatado que os professores procuraram fazer um link entre as disciplinas e 

também com o curso, e os estudantes participaram ativamente das atividades, inclusive nos 

trabalhos em grupo. Os papéis (coordenador, membro, redator, etc.) acabaram integrando mais 

a turma e puderam vivenciar a situação-problema com mais intensidade, a preocupação 

demonstrada por outro professor em Borochovicius e Tortella (2014) [ESTUDO 2]. 

 Outro entrave foi a falta de tempo, sentida tanto por professores quanto por estudantes. 

Além disso, os professores apontaram a falta de comprometimento dos alunos com a atividade. 

Já os alunos tiveram dificuldade de iniciar a tarefa e visualizá-la na prática, tiveram dificuldade 

na apresentação das soluções, assim como sentiram a ausência do professor no decorrer da 

tarefa. Segundo os motivos apresentados, a falta de comprometimento dos alunos tem a ver 

com compromissos com outras disciplinas, motivos pessoais e grupos com mais de três pessoas 

(GUEDES, ANDRADE e NICOLINI, 2015) [ESTUDO 3].  

 No caso de Guedes et al. (2015), pode ter havido falha na apresentação da tarefa, porque 

os alunos se sentiram perdidos no conteúdo, como foi relatado por um dos professores. Outra 

falha, pode estar no processo de ensino que esse perfil de aluno que pode estar acostumado a 



 

receber algo pronto, característico do ensino tradicional, sem ter que pesquisar para encontrar 

a solução do problema (LOCATELLI e LOCATELLI, 2016).  

 Considera-se a teoria insuficiente para alterar a prática ou a realidade, essa metodologia 

é interessante porque pode levar o aluno a refletir sobre a realidade e diferentes pontos de vista 

(ZYCH, 2010). Em disciplinas conceituais, como no estudo de Guedes et al (2015), alguns 

alunos encontraram dificuldade de visualizá-los na prática. Entretanto, a ABP foi aplicada ao 

ensino de Filosofia em cursos de Gestão de Negócios, a princípio, causando estranheza, mas 

logo depois despertando o interesse dos alunos e professores que reconheceram o método como 

facilitador no processo de ensino aprendizagem (BAZANINI, MIKLOS, et al., 2017) 

[ESTUDO 6].  

 Observa-se também a falta de relação do conteúdo da disciplina de Filosofia, com a 

vivência dos alunos nas áreas de Administração, a necessidade do professor saber o básico sobre 

a atuação do gestor; a necessidade de alfabetização quanto a metodologia e a visão sintética do 

método ABP; assim como a resistência dos alunos ao método, foram algumas das dificuldades 

encontradas até aqui (BAZANINI, MIKLOS, et al., 2017) [ESTUDO 6]. 

  Segundo Locatelli e Locatelli (2016) argumentam, o problema está no ensino, quando 

o aluno vê algo como acabado, ele abdica de pensar, de viver outras experiências. Desse modo, 

torna-se bastante significativo pensar sob o ponto de vista de IIzuka (2016) [ARTIGO 5] que 

aborda os espaços alternativos de aprendizagem. Seu estudo fala sobre prêmios e concursos 

universitários no Brasil e os coloca como uma forma de aprendizado ativo. 

 Segundo Berbel (2011), a metodologia ativa é a forma como se dá o processo de 

aprender, aumenta nossa capacidade cognitiva, auxiliando como estratégia para a autonomia do 

aluno (BACICH, MORAN, et al., 2018), sendo esta, a principal contribuição dos prêmios e 

concursos universitários. Segundo IIzuka (2016) [ESTUDO 5], é uma forma de incentivar o 

aluno a buscar conhecimento de forma autônoma, permitindo o trabalho em equipe, onde alunos 

e professores podem aprender. O resultado apresentado por IIzuka (2016) [ESTUDO 5], 

permite a inferência quanto ao dinamismo do processo, porquanto, o aluno tem que estudar o 

programa ou edital do concurso, entender as regras para se enquadrar nelas, isso envolve 

pesquisa e leitura; em alguns casos a confecção de proposta e tantos outros elementos. 

 



 

4.1. A ELABORAÇÃO DAS SITUAÇÕES-PROBLEMA 

 

 Apesar dos resultados positivos, os estudos apontam diversas questões percebidas 

quanto à aplicação do método, uma delas são as falhas na situação-problema. Nos casos 

analisados foram relatados alguns entraves, como: a falta de tempo para formulação de novas 

situações-problema, falhas nas situações-problema; falta de interdisciplinaridade da situação-

problema (BOROCHOVICIUS e TORTELLA, 2014) [ESTUDO 2], isto é, a falta de tempo 

para elaborar situações-problema que atendam melhor as necessidades dos estudantes relatado 

também por Lima et al. (2020). 

 Outra situação levantada por Souza e Verdinelli (2013) [ESTUDO 1], também está 

relacionada com a necessidade da formulação de um problema que atendesse o plano de ensino 

das disciplinas trabalhadas, e que considerasse o nível de conhecimento de cada aluno. As 

preocupações demostradas pelos docentes com o processo de ensino são pertinentes, tendo em 

vista que a escolha da metodologia deve levar em conta o compromisso com o aprendizado do 

aluno, demonstrando o seu compromisso socio-moral com o discente (ZYCH, 2010).  

 Apesar dos alunos não observarem essas falhas relacionadas a situação-problema, eles 

sentiram dificuldade na elaboração do material para a apresentação. A não percepção dessas 

lacunas pode sugerir que eles as supram em algum momento da atividade. Apesar dos autores 

não mencionarem quais são essas falhas, eles afirmam que elas podem comprometer o sucesso 

da aprendizagem.  

 Compreender como os professores lidam com esses desafios foi o objetivo deste estudo, 

e o que se conseguiu identificar foi que o papel do professor realmente muda dentro do contexto 

da proposta da ABP. Contudo, alunos e professores se mostraram um tanto quanto deslocados 

do seu papel. Isso foi observado em praticamente todos os estudos analisados.  

 

5. DISCUSSÃO 

 As disciplinas onde foram utilizadas a ABP são variadas, assim como o tempo de 

execução das mesmas, que vão de 1h30m à 7h. O método foi testado desde de conceituais até 

as que exigem mais práticas. Há dez anos, um estudo realizado com alunos do curso superior 

em Ciências Contábeis (SIQUEIRA, SIQUEIRA-BATISTA, et al., 2009), aponta que uma das 



 

preocupações de discentes e docentes era quanto ao aproveitamento do método em disciplinas 

consideradas práticas, como Contabilidade I e II.  

 Os pesquisados acreditavam que o método deveria ficar restrito a disciplinas 

conceituais, outros, que o método não seria eficaz, principalmente, quando se trata de ensinar 

os princípios básicos da Contabilidade. Afirmavam que as pesquisas seriam superficiais e que 

isso acarretaria um déficit no aprendizado dos alunos. Nessa época, o resultado final da pesquisa 

se mostrou bastante satisfatório, apesar dos alunos terem se mostrado um tanto quanto inseguros 

com relação ao método. 

 Esse estudo observou que apesar das disciplinas serem tanto práticas quanto teóricas, as 

dificuldades apresentadas pelos alunos estavam relacionadas, em sua maioria, ao entendimento 

do método e o tempo para processar muitas informações.  Esse é um dos objetivos da ABP 

como metodologia ativa, é proporcionar a flexibilidade cognitiva em quem a utiliza (BACICH, 

MORAN, et al., 2018). 

 Outro aspecto, é sobre o exercício da docência relacionado ás metodologias ativas, que 

tem os seus próprios desafios. A atuação mais dinâmica do docente, pressupõe pensar em 

atividades mais reflexivas e associadas a diversos contextos, com objetivo de proporcionar ao 

aluno a vivência da teoria na prática. Uma forma de tornar os processos, conhecimentos e 

competências, visíveis (BACICH, MORAN, et al., 2018). Essa preocupação pode ser 

identificada nos docentes, principalmente quanto a confecção das situações-problema e o tempo 

para que os alunos encontrassem a solução e finalizassem a atividade. 

 Quanto à preocupação dos pesquisadores relacionadas as competências pedagógicas dos 

docentes (LOCATELLI e LOCATELLI, 2016) essa questão não ficou muito evidente nesses 

estudos, relacionados a ABP, entretanto, algumas das dificuldades relatadas por Lima et al. 

(2020), foram identificadas nas falas dos entrevistados.  

 Segundo (ZYCH, 2010), o professor é responsável por instituir e gerir todo processo: 

planejar, organizar e desenvolver sistematicamente o processo didático-pedagógico. Apesar do 

professor parecer deslocado em seu papel dentro da ABP, nota-se por meio das falas dos 

entrevistados que o docente cumpre significativamente os requisitos propostos pela 

metodologia. Porém, ora atua como tutor, ora como professor interdiciplinar, instigando o 

aluno, servindo como instrutor, mentor e mediador do ensino aprendizagem, pôde ser 



 

constatado nos estudos analisados, convergindo com os papéis destacados na literatura 

(BACICH et al., 2018; BERBEL, 2011). 

 Alguns autores consultados falam das particularidades do método e sua capacidade de 

motivar o aluno. Porém cabe ao professor a gestão de todo o processo, a confecção das 

situações-problemas e a intermediação de conflitos entre grupos. Essas situações foram 

relatadas por alguns dos entrevistados nesses estudos, que encontraram no tempo um obstáculo 

para o exercício da atividade docente, assim como em Lima et al. (2020). 

 No entanto, o docente pode adotar algumas posturas para promover a autonomia do 

aluno, como: nutrir os interesses pessoais do aluno; oferecer informações racionais sobre o 

estudo; usar uma linguagem não controladora; respeitar o ritmo de aprendizagem de cada aluno; 

saber lidar com o negativismo dos alunos (BERBEL, 2011). Segundo a autora, quando se veem 

autônomos eles se sentem mais motivados. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os desafios dos docentes são muitos e complexos, pois há muito a necessidade dos 

alunos diverge e por vezes se distância da prática da sala de aula. Os resultados mostram que 

são desafios comuns à prática docente, somados a outras necessidades, que impedem que 

docentes e discentes exerçam um papel mais ativo, no processo da ABP. Os docentes 

representados nos casos analisados demostram uma postura mais ativa diante dessa demanda, 

incentivando a autonomia do aluno, os colocando menos indiferente em relação à sua própria 

aprendizagem. 

 Algumas percepções relacionadas à pesquisa do conteúdo para a ABP, podem não estar 

ligados diretamente com o método ou com a didática, mas com o perfil de cada aluno. Em um 

dos estudos, pondera-se a hipótese de que em uma turma mais homogênea, mesmo que essas 

dificuldades não sejam sentidas pelos discentes. 

 Neste caso, não foi possível realizar comparações quanto a atuação de alunos e 

professores, por serem estudos realizados em diferentes regiões do Brasil, tendo em vista que o 

ambiente sociocultural local e o número de indivíduos selecionados como amostra, pode não  



 

representar a realidade em sua totalidade. Tendo em vista, que alguns artigos traziam objetivos 

distintos, tornando difícil a comparação dos resultados da aplicação da ABP no ensino da 

Administração. 

 Como sugestão para futuros estudos, faz-se necessário estudos mais abrangentes e 

focados, que levem em consideração aspectos culturais, assim como entender quais das etapas 

são mais desafiadoras para os alunos e docentes, tendo em vista que a área do Ensino de 

Administração carece de mais estudos empíricos relacionados à ABP. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BACICH, L. et al. Metodologia Ativa para uma aprendizagem mais profunda: uma 

abordagem teórico pedagógica. In: MORAN, J. Metodologias Ativas para uma Educação 

Inovadora: Uma Abordagem Teórico-Prática. Porto Alegre: Penso, 2018. 

BAGLI, F. D. L.; MARQUES, J. C. G. Aprendizagem baseada em problemas aplicada ao 

estágio supervisionado de administração. Centro Universitário Antônio Eufrásio de Toledo. 

Presidente Prudente. 2016. (21-76-8498). 

BAZANINI, R. et al. O pragmatismo dos filósofos do capitalismo: uma experiência 

didática relacionada ao ensino-aprendizagem da disciplina filosofia da administração. 

Pretexto, Belo Horizonte, Agosto 2017. p. 11-32. 

BERBEL, N. A. N. As metodologias ativas e a promoção da autonomia de estudantes. 

Semina Ciências Sociais e Humanas, Londrina, v. 32, n. 1, p. 25-40, jan./jun. 2011. 

Disponivel em: 

<http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/seminasoc/article/view/10326/10999>. Acesso em: 

3 abr. 2021. 

BOROCHOVICIUS, E.; TORTELLA, J. C. B. Aprendizagem Baseada em Problemas: um 

método de ensino-aprendizagem e suas práticas educativas. Ensaio: aval. pol. públ. Educ., 

Rio de Janeiro, v. 22, n. 83, p. 263-294, abril-junho 2014. 



 

BRASIL. Resolução CNE/CES nº 4, de 13 de Julho de 2005. Conselho Nacional de Educação 

Superior, Brasília, 19 jul. 2005. Disponivel em: 

<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces004_05.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2021. 

CAMPBELL, C. Problem-based learning and project-based learning. Teacher bulletin, 

Australia, 2014. Disponivel em: <https://www.teachermagazine.com.au/articles/problem-

based-learning-and-projectbased-learning>. Acesso em: maio 2021. 

GUEDES, K. D. L.; ANDRADE, R. O. B. D.; NICOLINI, A. M. A avaliação de estudantes 

e professores de administração sobre a experiência com a aprendizagem baseada em 

problemas. Administração: Ensino e Pesquisa, Rio de Janeiro, 16, enero-marzo 2015. p. 71-

100. 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. D. A. Fundamentos de Metodologia Científica. 5ª. ed. 

São Paulo: Editora Atlas S.A., 2003. p. 312. 

LAU, L. P. D. R.; VARGAS, S. B. D. Aprendizagem baseada em problema: 

interdisciplinaridade entre acadêmicos da administração e de ciências contábeis. Pensar 

Acadêmico, Manhuaçu, 18, n. 4, Agosto 2020. p. 830-849. 

LIMA, Manolita C.; LANGRAFE, Taiguara de F.; TORINI, Danilo M.; CECCONELLO, 

Antonio Renato. Transformação Pedagógica e (Auto)Formação Docente. RAEP - 

Administração: Ensino e Pesquisa, Rio de Janeiro, 21, n. 1, Jan-Abr. 2020. p. 214-243. 

LOCATELLI, A. S.; LOCATELLI, C. Desafios da ação docente no ensino superior: um 

debate a partir do curso de pedagogia na uft/campus de tocantinópolis. Revista Docência 

Ensino Superior, Tocantinópolis, v. 6, n. 1, p. 139-158, abril 2016. ISSN 22375664. Acesso 

em: mar. 2021. 

MORAN, J. Mudando a educação com metodologias ativas. In: (ORGS.) SOUZA, C. A. D.; 

MORALES, O. E. T. Coleção Mídias Contemporâneas. Convergências Midiáticas, 

Educação e Cidadania: aproximações jovens. Ponta Grossa: [s.n.], 2015. p. 15-33. 

Disponivel em: <http://uepgfocafoto.wordpress.com>. Acesso em: fevereiro 2021. 

ORTIZ, M. I. R. Un acercamiento a la historia del aprendizaje basado en el contexto 

global. Sathiri: sembrador, Carchi - Ecuador, v. 12, n. 2, p. 118-152, Julio/ diciembre 2020. 



 

ISSN 2631 - 2905. Disponivel em: 

<https://revistasdigitales.upec.edu.ec/index.php/sathiri/article/view/984>. 

RIBEIRO, L. R. D. C. Aprendizagem baseada em problemas (PBL): uma experiência 

superior. São Carlos: EduUFSCar, 2008. p.151. ISBN 778-85-7600-114-0. 

SAVERY, J. R. Overview of Problem-based Learning: Definitions and Distinctions. 

Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, v. 1, n. 1, 2006. ISSN 

https://doi.org/10.7771/1541-5015.1002. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez Editora, 2014. 

SIQUEIRA, J. R. M. D. et al. Aprendizagem Baseada em Problemas: O que os Médicos 

Podem Ensinar aos Contadores. Revista Contabilidade Vista & Revista, 20, n. 3, jul/set 

2009. p.101-125. 

SOUZA, N. R. D.; VERDINELLI, M. A. Aprendizagem ativa em administração: um 

estudo da aprendizagem baseada em problemas (pbl) na graduação. Pretexto - Edição 

especial Pró- Administração, 2013. 

VIEIRA, J. G. S. Metodologia de Pesquisa científica na prática. Curitiba: Editora Fael, 

2011. p. 152. ISBN 85-64224-45-2. 

WERTHEIN, J.; CUNHA, C. Fundamentos da nova educação. Cadernos Unesco. Série 

Educação, Brasília, fevereiro 2005. p. 41. 

ZYCH, A. C. Didática. Guarapuava: Didática Editora do Brasil LTDA ME, 2010. ISBN 

ISBN 978-85-7891-097-6. 

 


