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Resumo
O objetivo do estudo é analisar como a dinâmica da Team Based Learning (TBL) contribui no
desenvolvimento de habilidades pessoais, interpessoais e de comunicação dos futuros contadores.
Em média, os grupos concentram de cinco a sete indivíduos na execução das atividades no TBL e
desenvolvem essas habilidades e a articulação dos pensamentos de uma forma a refletir a maneira
como  as  usarão  em  suas  trajetórias  profissionais.  A pesquisa  utilizou-se  de  uma  abordagem
qualitativa,  onde  foi  aplicada  a  modalidade  didática  TBL  na  disciplina  de  “Contabilidade
Governamental”, aos acadêmicos do curso de Ciências Contábeis, de uma universidade particular,
sendo  selecionadas,  para  este  estudo,  duas  equipes,  de  turmas  distintas,  que  participaram  da
entrevista  em  grupos  focais.  Os  achados  do  estudo  apresentam  alinhamento  às  habilidades
preconizadas  pela  Federação  Internacional  de  Contadores  (IFAC)  e  encontramos  uma  resposta
largamente positiva quanto aos estudantes nas habilidades pessoais, interpessoais e de comunicação,
como:  responsabilidade,  proatividade,  independência,  influência  no  desenvolvimento  da  equipe,
moral,  determinação  e  o  exercício  da  dúvida.  A  inclusão  dos  acadêmicos  no  processo  de
aprendizado por meio de metodologia ativa apresentou-se como favorável para o desenvolvimento
das habilidades desejadas, pois o direcionamento dos objetivos foi pautado no desenvolvimento
dessas habilidades.
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RESUMO 

O objetivo do estudo é analisar como a dinâmica da Team Based Learning (TBL) contribui no 

desenvolvimento de habilidades pessoais, interpessoais e de comunicação dos futuros 

contadores. Em média, os grupos concentram de cinco a sete indivíduos na execução das 

atividades no TBL e desenvolvem essas habilidades e a articulação dos pensamentos de uma 

forma a refletir a maneira como as usarão em suas trajetórias profissionais. A pesquisa 

utilizou-se de uma abordagem qualitativa, onde foi aplicada a modalidade didática TBL na 

disciplina de “Contabilidade Governamental”, aos acadêmicos do curso de Ciências 

Contábeis, de uma universidade particular, sendo selecionadas, para este estudo, duas equipes, 

de turmas distintas, que participaram da entrevista em grupos focais. Os achados do estudo 

apresentam alinhamento às habilidades preconizadas pela Federação Internacional de 

Contadores (IFAC) e encontramos uma resposta largamente positiva quanto aos estudantes 

nas habilidades pessoais, interpessoais e de comunicação, como: responsabilidade, 

proatividade, independência, influência no desenvolvimento da equipe, moral, determinação e 

o exercício da dúvida. A inclusão dos acadêmicos no processo de aprendizado por meio de 

metodologia ativa apresentou-se como favorável para o desenvolvimento das habilidades 

desejadas, pois o direcionamento dos objetivos foi pautado no desenvolvimento dessas 

habilidades. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O método utilizado pelo professor no processo de ensino – aprendizagem tem 

importância fundamental para o sucesso do aluno. E, nesse processo, o professor deve 

considerar a mobilidade do conhecimento do aluno e, por esse motivo, deve instigá-lo a 

utilizar metodologias adequadas para a construção desse conhecimento e prepará-lo para a 

busca constante do saber (Miranda, Casa Nova & Cornacchione Júnior, 2012). 

 Para muitos, o conhecimento é algo a transferir de uma cabeça para outra. Na 

aprendizagem colaborativa. No entanto, o conhecimento é o resultado de uma harmonia entre 

os membros de uma comunidade de conhecimento, construído conjuntamente pelas pessoas 

por meio da resolução de problemas, elaboração de projetos e estudos de casos, e assim, 

chegando-se a um acordo (Torres, Alcântara & Irala, 2004). 

Apesar dos atuais professores terem vivenciado o modelo tradicional nos bancos 

escolares, para Oliveira (2014), várias metodologias de ensino estão disponíveis atualmente 

na literatura. Entre as diversas estratégias colaborativas, estão as metodologias ativas a 

demonstrar resultados de aprendizagem. 

As metodologias ativas, de acordo com Oliveira (2014), constituem um conjunto de 

estratégias de ensino e aprendizagem disponíveis aos educadores, dentre elas, a aprendizagem 

baseada em equipes, conhecida como Team Based Learning (TBL). 

 A aprendizagem baseada em equipes (ABP) ou Team Based Learning (TBL) foi 

desenvolvida nos Estados Unidos por Larry Michaelsen nos anos de 1970 e é direcionada para 

os cursos de administração com numerosas classes de estudantes, a fim de criar oportunidades 
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e obter os benefícios dos trabalhos em pequenos grupos de aprendizagem, de modo a formar 

equipes de trabalho no mesmo espaço físico, ou seja, a sala de aula (Amaral et al, 2014).   

Os grupos de TBL concentram-se no desenvolvimento de habilidades de comunicação 

e articulação dos pensamentos de uma forma a refletir a maneira como usarão tais habilidades 

em suas trajetórias profissionais (Blayney, 2003).  Contudo, a passividade dos alunos e a sua 

identidade preconcebida de experiências anteriores com métodos didáticos tradicionais 

apresentam alguns obstáculos cruciais para o sucesso da TBL. A principal, refere-se à 

colaboração grupal, pois o estímulo da TBL produzirá a participação ativa de todos os 

membros do grupo (Billey & Smith, 1999). 

Assim, a aprendizagem colaborativa é o processo de socialização que ajuda os 

estudantes a se tornarem membros de comunidades de conhecimento diferentes daquelas 

comunidades às quais já pertençam. Trata-se da passagem para outra cultura, para outro 

ambiente com apresentação de normas e valores diferenciados daqueles encontrados, e o 

acesso às comunidades de aprendizado obedece às características especiais dos membros 

dessa comunidade (Torres, Alcântara & Irala, 2004).   

Como a literatura sobre TBL, na educação de contadores, faz referência aos obstáculos 

e vantagens percebidas pelos estudantes no desenvolvimento de atividades em grupo, 

previstas na metodologia, torna-se útil investigar como essa metodologia contribui para o 

desenvolvimento de habilidades pessoais, interpessoais e de comunicação dos futuros 

contadores, pois ainda se apresentam como lacunas nos estudos referentes à aplicação da TBL 

na área contábil (Bergee, 1997; Eva, Cunnington, Reiter et al., 2004; Langendyk, 2006; 

Erdogan & Senemoglu, 2014). Por essa escassez, este estudo procura responder à seguinte 

pergunta de pesquisa: Como a dinâmica da TBL contribui no desenvolvimento de 

habilidades pessoais, interpessoais e de comunicação dos futuros contadores?  

Assim, o objetivo é ponderar como a dinâmica da TBL desenvolve habilidades 

pessoais, interpessoais e de comunicação de futuros contadores. Para tal, cumpriu-se as 

seguintes etapas: a) identificar os obstáculos e vantagens percebidos pelos estudantes em cada 

etapa das atividades previstas na dinâmica da TBL; e b) refletir sobre a percepção dos alunos 

sobre como essa dinâmica desenvolve habilidades pessoais, interpessoais e de comunicação. 

O estudo foi organizado em cinco seções, iniciando pela introdução, seguida da 

revisão de literatura, com a apresentação dos elementos da aprendizagem colaborativa, sua 

aplicação na dinâmica da TBL e uma abordagem das habilidades Pessoais, Interpessoais e de 

Comunicação requeridas do contador no Século XXI. A terceira seção apresenta a trajetória 

de construção da pesquisa com a metodologia. A quarta, apresenta os resultados da análise 

dos dados construídos, finalizando com as considerações finais da pesquisa. 

  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Elementos da aprendizagem colaborativa  

  

A aprendizagem colaborativa tem como estratégia colocar o aluno como um sujeito 

ativo e participante do processo de aprendizagem, de modo a ocorrer uma interação desse com 

os outros colegas e também com o professor, ao assimilar conceitos e informações para a 

construção do conhecimento (Alcântara, Siqueira & Valaski, 2004).   

 As bases da aprendizagem colaborativa se dá com a pedagogia da Escola Nova e a 

Pedagogia Progressista, juntamente com as teorias cognitivas formuladas por Piaget e 

Vygotsky. As duas primeiras bases levaram ao deslocamento da aula centrada no professor, 

com seus conteúdos estáticos e repetitivos para uma aula centrada na figura do aluno e na 

apreensão crítica dos conteúdos. As teorias cognitivas de Piaget e Vygotsky permitem uma 

nova compreensão no processo de construção do conhecimento, com interação entre o sujeito 
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e o objeto de aprendizagem (Torres & Irala, 2014). 

 Embora por vários séculos tenha predominado o processo de ensino-aprendizagem, 

marcado pela transmissão de informações por parte do professor, com uma memorização 

passiva e repetitiva pelo aluno, foi a partir dos estudos de Vygotsky o início da mudança de 

situação. Os autores afirmam ainda o quanto os conceitos de Vygotsky ajudaram educadores a 

compreender que a maior parte da aprendizagem é construída a partir das relações sociais, por 

meio de conversas e diálogos entre os alunos, para se chegar a sua própria compreensão de 

um conceito ou conhecimento (Inocêncio & Cavalcanti, 2005). 

 Esse tipo de aprendizagem, segundo afirma Alcântara, Siqueira e Valaski (2004), parte 

da ideia da existência de dois tipos de conhecimento: o alicerçado e o não alicerçado. Os 

autores definem o conhecimento alicerçado como o já elaborado, pronto, disponível nos 

livros. O conhecimento não alicerçado é aquele construído socialmente com a interação com 

outros indivíduos e pode ser alcançado quando pessoas estão trabalhando juntas, de forma 

direta ou indireta, conversando e chegando a um acordo. 

Segundo Torres e Irala (2014), a aprendizagem colaborativa parte de duas ou mais 

pessoas trabalhando em grupos com objetivos compartilhados, auxiliando uns aos outros, na 

construção do conhecimento. Os autores enfatizam ainda o não cabimento de apenas o 

professor colocar de forma desordenada, os alunos em grupo, mas ele deve criar situações de 

aprendizagem para promover trocas significativas entre os alunos e entre esses e o professor. 

Ao se traçar um perfil da aula com aprendizagem colaborativa, tem-se a figura do 

professor como requisitor da organização e da negociação dos papéis que cada um dos 

membros do grupo assumirá no coletivo. A função do professor, nesse momento, é apenas de 

observação nas atividades de interação de cada grupo, de audição nos debates e de fazer 

algumas intervenções quando julgar necessário. Ao final da atividade, o professor realiza uma 

sessão para a síntese dos debates, solicitando aos alunos fazer um breve relato oral das suas 

conclusões ou entregar um relatório escrito para sua apreciação. As atividades são encerradas 

com uma sessão de discussões. Nela, os alunos, em conjunto, avaliam se os objetivos 

compartilhados foram alcançados e, se caso não foram, discutem novamente e negociam uma 

melhor forma de alcançá-los na próxima atividade (Torres & Irala, 2014). 

No aspecto pedagógico da aprendizagem colaborativa, Alcântara, Siqueira e Valaski 

(2004) expõem como elementos básicos da aprendizagem colaborativa os pilares descritos por 

Waggoner (apud Barros, 1994), elencados no Quadro 1, a seguir: 

 
Quadro 1 - Elementos básicos da aprendizagem colaborativa 

Elementos Conceito 

Interdependência 

positiva entre os 

participantes do grupo 

É o elemento central da aprendizagem colaborativa, devido ao fato de que reúne 

um conjunto de características que facilitam o trabalho em grupo em relação a sua 

organização e funcionamento. Subdividem-se em: 

a) interdependência de metas: refere-se à existência de objetivos que sejam 

definidos e compartilhados por todos os elementos do grupo.  

b) interdependência de tarefas: esta característica consiste na divisão dos 

trabalhos que desenvolvem os alunos no grupo.  

c) interdependência de recursos: essa característica se refere à divisão dos 

materiais ou das informações para o desenvolvimento de determinada atividade. 

d) interdependência de funções: consiste em designar diferentes papéis entre os 

alunos que formam o grupo. 

e) interdependência de prêmios: consiste em conceber recompensas conjuntas a 

todos os integrantes do grupo. Este êxito grupal desenvolve nos alunos 

sentimentos de pertencer e de apoio coletivo, reforçando-se a ideia de que 

trabalhar em grupo é produtivo e recompensador. 

Interação face-a-face São as formas de interação e de intercâmbio verbal entre as pessoas do grupo, 
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movidas pela interdependência positiva, que afetam os resultados da 

aprendizagem.  

 

Contribuição individual 

Esta característica refere-se à capacidade de dominar e executar parte do trabalho 

pelo qual o aluno se responsabilizou. 

 

Desenvolvimento das 

habilidades interpessoais 

e de atividades em 

grupo. 

 

O desenvolvimento de habilidades de colaboração e trabalho em grupo é um dos 

pontos mais complexos da metodologia da aprendizagem colaborativa, pois é 

necessário ensinar aos alunos as habilidades sociais necessárias para colaborar. 

Também é necessário que os alunos envolvidos nas tarefas do grupo estejam 

motivados a usar essas habilidades. 

Fonte: Adaptado de Alcântara, Siqueira e Valaski (2004) 

 

 Os elementos citados propiciam ao professor uma metodologia construtivista com o 

objetivo de criar um ambiente favorecedor da colaboração entre os integrantes/participantes 

dos grupos, com troca de informações, discussões, desenvolvimento de habilidades, 

aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos e ofereça recursos para uma aprendizagem 

individual e coletiva (Alcantara, Siqueira & Valaski, 2004).   

 A aprendizagem colaborativa tem sido adotada com frequência no contexto 

educacional, principalmente com o uso das metodologias ativas a serem abordadas a seguir. 

 

2.2 Aprendizagem Colaborativa no Contexto das Metodologia Ativas  

  

Para Torres e Irala (2014, p.65), “um conceito simples de aprendizagem colaborativa 

foi apresentado por Dillenbourg (1999) como uma situação de aprendizagem na qual duas ou 

mais pessoas aprendem ou tentam aprender algo juntas. Esse conceito geral pode ser 

entendido de diversas maneiras e o número de sujeitos pode sofrer variações, podendo ser 

duas ou milhares de pessoas; aprender algo também é um conceito muito amplo, pois pode 

significar o acompanhamento de um curso ou ainda a participação em diversas atividades 

como, por exemplo, as de resolução de problemas; o aprender “em conjunto” pode ser 

interpretado de diversas maneiras, como situações de aprendizagem presenciais ou virtuais, 

síncronas ou assíncronas, esforço totalmente em conjunto ou com divisão de tarefas. Assim 

sendo, a prática de aprendizagem colaborativa pode assumir múltiplas caracterizações, 

podendo haver dinâmicas e resultados de aprendizagem diferentes para cada contexto 

específico”. 

 A aprendizagem colaborativa incentiva a integração dos grupos de estudantes fazendo 

surgir novas propostas de ensino. Para Souza (2000), o aprendizado acontece durante o 

estabelecimento de dinâmicas de troca e relacionamento com características e qualidades 

particulares. 

 A aprendizagem colaborativa é uma prática na qual os estudantes constroem em 

conjunto um modelo objetivo de conhecimento. Partindo do ponto de vista construtivista, o 

desenvolvimento da modelagem em si não é o resultado mais importante, mas sim, a 

experiência adquirida enquanto se articula, organiza e avalia criticamente o modelo durante o 

seu desenvolvimento. Portanto, a aprendizagem colaborativa deve oferecer a seus 

participantes atividades de submissão de seus modelos, como: suposições e pré-

conhecimentos a propiciar a análise crítica por parte dos outros integrantes (Souza, 2000). 

 Alguns teóricos reforçam o benefício da interação social para o aprendizado. Dentre 

eles, destaca-se a Teoria do Desenvolvimento Social de Vygotsky. Ela concebe a interação 

social o papel fundamental no desenvolvimento da cognição. Para Vygotsky, a função do 

desenvolvimento social do indivíduo aparece em duas situações: a primeira no nível social, 

entre pessoas (interpsicológico) e, então, individual e interno (intrapsicológico). Dessa 
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maneira, as mais altas funções cognitivas se originam de relações reais entre indivíduos 

(Vygotsky, 1978). 

 John Dewey propôs em seu livro, Democracia e Educação, o quanto as situações 

sociais são reproduzidas no ambiente escolar para preparar o aluno para o exercício da 

democracia, para enfatizar a organização de pequenos grupos de resolução de problemas, 

formados por alunos e suas próprias respostas e aprendem por meio da interação diária de uns 

com os outros (Torres & Irala, 2014). 

 No trabalho cooperativo existe uma divisão clara de tarefas a serem realizadas pelos 

participantes, pois cada aluno se responsabiliza por uma parte da resolução do problema 

havendo um engajamento mútuo em um esforço coordenado para encontrar a solução em 

conjunto. Havendo a responsabilização de todos no processo ou fracasso do grupo, os alunos 

envolvidos em um empreendimento colaborativo são responsáveis pelo seu progresso e pelo 

progresso do seu grupo (Roschelle & Teasly apud Dillembourg, 1996).  

 Por fim, na sala de aula cooperativa, os alunos recebem treinamento apropriado com 

relação às habilidades sociais em pequenos grupos como escutar ativamente o outro e fornecer 

feedback construtivo para os seus companheiros. Além disso, o professor pode fazer uso de 

metodologias ativas de ensino para fornecer aos grupos tarefas direcionadas a orientá-los em 

como avaliar o funcionamento do grupo, dos membros do grupo, de cada indivíduo e em 

conjunto, visando ao aumento dos níveis de participação e desempenho. Na aula colaborativa, 

não é fornecido nenhum tipo de treinamento formal pelo professor sobre técnicas de trabalhos 

em grupo, pois o professor assume a possibilidade de os alunos possuírem as habilidades 

sociais necessárias para os trabalhos em grupo (Torres & Irala, 2014).  

 

2.2.1 Características e finalidades das metodologias ativas  

 

 Relacionamos, nessa seção, algumas metodologias ativas de ensino-aprendizagem 

consideram o aluno como o centro do processo e utilizam práticas pedagógicas norteadas pelo 

planejamento do professor em parceria com o aluno, com possibilidade de promoção da 

construção do conhecimento significativo. 

A primeira é a Problem-Based Learning (PBL). Surgiu em meados da década de 1960, 

no curso de medicina da McMaster University, no Canadá, foi se alastrando pelo mundo e por 

outros cursos de diversas áreas do conhecimento, dada a sua eficácia em proporcionar a 

aprendizagem dos estudantes (Lobosco, 2007, p. 59). 

 Martins (2013), ao apresentar a PBL, a situa como sendo embasada no movimento 

pedagógico construtivista e em contribuições teóricas de pensadores da educação como 

Piaget, Vygotsky, Dewey e Freire. Em seguida, recupera dados históricos de como essa 

abordagem didática se espalhou para o mundo. No Brasil, a autora declara terem sido 

realizados estudos e aponta uma expansão “a partir do século XXI, tendo seu apogeu após 

2008 em diversas áreas do conhecimento”, conforme busca realizada em diversas bases de 

dados nacionais e internacionais feitas entre os anos de 2003 e 2013, finalizando com a 

migração da PBL do curso de medicina para as ciências contábeis. 

A PBL serve, como seu próprio nome contém, à resolução de um problema. Por isso, 

ele é o ponto de partida para principiar o processo de ensino e de aprendizagem, sempre 

relacionado com um evento da vida real. Para chegar à solução, o aluno é o foco e o 

favorecido pelo processo de ensino-aprendizagem de forma ativa e independente, mas em 

cooperação com os outros colegas, com quem forma um grupo. Grupos são organizados na 

sala de aula, formando equipes de trabalho para resolver um problema, uma pergunta ou um 

enigma, e isso introduz um novo conteúdo a ser aprendido. O objetivo é incentivar os 

estudantes a identificarem e pesquisarem os conceitos e princípios necessários para a 

resolução (Martins, 2013). 
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 A segunda técnica é a de Grupo de Verbalização X Grupo de Observação. Trata-se de 

uma dinâmica em grupo para possibilitar o entrosamento dos alunos, manifestação de ideias e 

reflexões e motivação dos alunos a ocuparem um papel ativo no processo de ensino-

aprendizagem e na trajetória do conhecimento (Oliveira & Campos, 2017).  

Para ser executada, requer a determinação de papéis bem definidos para cada 

participante. Anastasiou e Alves (2009, p. 88) a descrevem assim: parte-se da análise de um 

tema ou problema proposto pelo professor. Os alunos, na sua totalidade, ficam divididos em 

dois grupos, metade para cada um, o grupo de verbalização (GV) desse tema ou problema e o 

outro de observação (GO). Inicialmente, o GV verbaliza, expõe, discute o tema, ao passo que 

o GO observa e registra a verbalização. Para ambos os grupos, pode-se eleger um 

coordenador e um secretário. Em seguida, os alunos pertencentes ao GO manifestam-se, 

oferecendo comentários e outros pontos de vista sobre o tema ou problema discutido pelo GV. 

As operações de pensamento a predominar serão análise, interpretação, crítica, levantamento 

de hipóteses, obtenção de dados, comparação, resumo e observação. 

 A terceira é a Aula Expositiva Dialogada, em uma perspectiva freireana. É 

fundamentada no princípio do respeito ao contexto cultural do estudante: o ponto de partida 

para a aula é a realidade, o contexto, as experiências e a vida desse estudante (Coimbra, 2017, 

p. 2-3). O diálogo será a âncora do processo formativo, entendido, consoante Freire (1979), 

como a chegada da reflexão junto à ação, procedimentos não separáveis dos dialogadores, 

dirigindo-se para o mundo de necessidades de transformação e humanização. Além dessa 

compreensão, entende-se a “aprendizagem como um procedimento compartilhado entre os 

sujeitos aprendentes, o conhecimento e suas relações, a forma de ensinar e a avaliação do 

processo” (Coimbra, 2017, p. 3). 

 Adota-se o termo “ensinagem”, ao invés de “ensino”, definido por Pimenta e 

Anastasiou (2002, p. 214) como “o processo compartilhado de trabalhar os conhecimentos, no 

qual concorrem conteúdos, forma de ensinar e resultados mutuamente dependentes” para 

produzir a aprendizagem, entendida como consequência do ensino. 

 A aula expositiva dialogada enquadra-se como uma metodologia dialética, com três 

procedimentos: mobilização do conhecimento, construção do conhecimento e elaboração da 

síntese. São criadas aulas “operatórias” nas quais ensina-se a pensar mais, algo além da mera 

memorização, ensina-se a questionar o mundo, e não apenas aceitá-lo passivamente e ensina-

se a criticar a Ciência e não só recebê-la pronta (Ronca & Terzi, 1995, p. 51). 

 E, por fim, a Team Based Learning (TBL) apresenta uma forma mais completa da 

utilização de pequenos grupos, sendo formadas equipes de 5 a 7 estudantes e pode ser usada 

para grupos com mais de 100 alunos ou em turmas menores, com até 25 alunos (Bollela et al, 

2014).  

 Para organizar uma atividade, Bollela et al (2014) orientam a formação dos grupos de 

maneira a possibilitar a realização das tarefas atribuídas para diminuir as barreiras de conexão 

entre os membros e formar equipes heterogêneas a fim de incluir diversidade na sua 

composição e oferecer os recursos necessários. Para os autores, os dificultadores da harmonia 

do grupo são, vínculo afetivo entre os componentes (irmãos, namorados, amigos muito 

próximos), expertise diferenciada de alguns membros (tenderão a se isolar), entre outros. 

Assim, os professores devem mesclar os alunos de forma aleatória e equilibrada, buscar a 

maior diversidade possível e jamais delegar aos estudantes a tarefa de formação dos grupos. 

 A elaboração da metodologia cria oportunidades para o estudante adquirir 

conhecimento por intermédio de uma sequência de atividades com etapas prévias ao encontro 

com o professor.  

A primeira etapa é denominada de preparação individual (ou pré–classe). Nela, os 

estudantes são responsáveis por se prepararem individualmente, com leituras prévias e outras 

atividades definidas com antecedência pelo professor, para a realização do trabalho em grupo. 
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Essa preparação e muito importante, pois se o aluno não completa as tarefas dessa etapa, 

individualmente, ele não será capaz de contribuir para o desempenho da equipe e dificultará a 

conexão entre os membros do grupo, resultando em ressentimento dos alunos que se 

prepararam e perceberam a sobrecarga causada pelos colegas menos dispostos (Bollela et al, 

2014).  

 A etapa 2 é nominada garantia de preparo (ou Readiness Assurance), um recurso 

básico a garantir a responsabilidade individual pela preparação pré-classe. Existe um teste de 

garantia do preparo individual (individual Readiness Assurance Test – iRAT), compõe-se de 

10 a 20 questões de múltipla escolha, a abordar os conceitos mais significativos das leituras e 

são respondidas sem consulta a qualquer material bibliográfico. Na segunda etapa, os grupos 

são reunidos para resolver o mesmo teste em conjunto (garantia de preparo em grupo - Group 

Readiness Assurance Test – gRAT). Os alunos devem debater os testes e cada membro 

defende e argumenta as razões da sua escolha até o grupo decidir qual é a melhor resposta. 

Ainda nessa fase, quando o grupo decide por uma resposta, o professor deve fazer uso de 

alguns recursos para os alunos receberem o feedback imediato da resposta certa o mais rápido 

possível. Na sequência, se ocorrer das equipes não concordarem com a resposta indicada 

como correta, abre-se a possibilidade das equipes recorrerem (apelação), para a qual é preciso 

cumprir algumas condições: ser feita por escrito, por toda a equipe, em formulários a serem 

criados especificamente para essa finalidade e encaminhada ao professor com as referências e 

evidências de suporte à argumentação da equipe (Bollela et al, 2014). 

 E, por fim, a terceira e última etapa é a aplicação de conceitos. Nesse estágio, o 

professor deve possibilitar às equipes a aplicação do conhecimento na resolução de questões 

apresentadas no formato de problemas relevantes na prática profissional, ou seja, os alunos 

devem ser instigados a fazerem interpretações, suposições ou exames (Bollela et al, 2014). 

 Em síntese, para os autores, a efetividade da aprendizagem baseada em equipes como 

uma estratégia de ensino é recomendada por existir um forte encorajamento para as equipes 

alcançarem harmonia pela maior motivação, aprendizagem e transformação pessoal desses 

membros nos trabalhos em equipes.  

 Nesse sentido, as etapas da TBL são um estimulador da formação de equipes de 

aprendizagem e o trabalho em equipes são requisitos das Diretrizes Curriculares Nacionais, 

bem como, para a Federação Internacional de Contadores (IFAC), contribuindo para o 

desenvolvimento de organizações, mercados e economias fortes e sustentáveis do mundo 

atual, interdependente, demandando uma educação profissional transformadora. Assim, as 

competências e aptidões requisitadas do profissional da contabilidade, de acordo com o IFAC, 

serão retratadas no próximo tópico.   

 

2.3 Habilidades Pessoais, Interpessoais e de Comunicação Requeridas do Contador no 

Século XXI  

 

 O objetivo geral da educação contábil profissional é o de estabelecer as habilidades 

profissionais a serem desenvolvidas por contadores profissionais aspirantes e demonstradas 

no final do processo de formação acadêmica.  

A Competência profissional é a capacidade de desempenhar um papel para um padrão 

definido. A competência profissional vai além do conhecimento de princípios, normas, 

conceitos, fatos e procedimentos; é a integração e aplicação da competência técnica. A 

Federação Internacional de Contadores (IFAC) preconiza os resultados de aprendizagem para 

as habilidades profissionais que os aspirantes a contadores profissionais são obrigados a 

alcançar até o final do desenvolvimento profissional inicial. As habilidades profissionais são 

as habilidades intelectual, interpessoal e de comunicação integradas por um contador 

profissional com competência técnica e valores profissionais, ética e atitudes para demonstrar 
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a competência profissional (IFAC, 2017). 

 As habilidades profissionais apregoadas pelos órgãos-membro da IFAC são: a 

Intelectual inclui avaliar informações de uma variedade de fontes e perspectivas por meio de 

pesquisa, análise e integração. Aplicar julgamento profissional, incluindo identificação e 

avaliação de alternativas, para chegar a conclusões bem fundamentadas com base em todos os 

fatos e circunstâncias relevantes. Identificar quando é apropriado consultar especialistas para 

resolver problemas e chegar a conclusões. Aplicar raciocínio, análise crítica e pensamento 

inovador para resolver problemas e recomendar soluções para problemas não estruturados e 

multifacetados (IFAC, 2017). 

 Há um rol de habilidades Interpessoal e Comunicação como: Mostrar cooperação e 

trabalho em equipe ao trabalhar com metas organizacionais. Comunicar de forma clara e 

concisa ao apresentar, discutir e relatar situações formais e informais, tanto por escrito como 

oralmente. Demonstrar consciência das diferenças culturais e linguísticas em todas as 

comunicações. Aplicar escuta ativa e técnicas eficazes de entrevista. Aplicar habilidades de 

negociação para alcançar soluções e acordos. Aplicar habilidades de consultoria para 

minimizar ou resolver conflitos, resolver problemas e maximizar oportunidades (IFAC, 

2017). 

 Na lista de Habilidades Pessoais estão a capacidade de demonstrar compromisso com 

a aprendizagem ao longo da vida; aplicação do ceticismo profissional através do 

questionamento e avaliação crítica de todas as informações; definir altos padrões pessoais de 

entrega e monitorar o desempenho pessoal, através do feedback de outros e através da 

reflexão; gerenciar tempo e recursos para obter compromissos profissionais; antecipar 

desafios e planejar possíveis soluções e aplicar uma mente aberta a novas oportunidades 

(IFAC, 2017). 

  E, por fim, as habilidades organizacionais são:  Realizar as atribuições de acordo com 

as práticas estabelecidas para cumprir os prazos prescritos.  Rever o trabalho próprio e o de 

outros para determinar se está em conformidade com os padrões de qualidade da organização.  

Aplicar habilidades de gestão de pessoas para motivar e desenvolver outras pessoas. Aplicar 

habilidades de delegação para entregar tarefas. Aplicar habilidades de liderança para 

influenciar os outros a trabalhar em direção aos objetivos organizacionais. Aplicar 

ferramentas e tecnologia apropriadas para aumentar a eficiência e a eficácia e melhorar a 

tomada de decisões.  
 

3 METODOLOGIA  

 

 O presente estudo se classifica quanto aos objetivos como uma pesquisa exploratória 

devido ao fato de ser um tema pouco explorado na área de negócios, especificamente no 

ensino da Contabilidade. Essa tipologia visa ampliar a experiência a respeito do problema de 

pesquisa (Triviños, 1987), baseando-se em amostras pequenas as quais proporcionam 

percepções e compreensão do contexto (Malhotra, 2006).  

A pesquisa quanto à abordagem do problema, é caracterizada como qualitativa, 

comum a estudos exploratórios, utiliza textos como material empírico para entender as 

práticas do dia-a-dia e o conhecimento cotidiano dos participantes em relação às questões do 

estudo (FLICK, 2009). Como o estudo em questão aborda uma análise da influência da 

dinâmica da metodologia da TBL no desenvolvimento de habilidades pessoais, interpessoais, 

sendo uma pesquisa exploratória, recomenda-se o uso de um enfoque qualitativo (Sampieri; 

Collado & Lucio, 2013). 

Para realizar o estudo qualitativo, foi realizada uma pesquisa-ação. Conforme Vergara 

(2000), essa pesquisa pode ser vista como um tipo de pesquisa participante e aplicada, pois 

presume intervenção participativa na realidade social. Marconi e Lakatos (2017) acrescentam 
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o objetivo de proporcionar o autoconhecimento para o sujeito da investigação, transformar a 

si e também a realidade estudada. Para Martins e Theóphilo (2009), existem quatro fases na 

pesquisa-ação: exploratória, de pesquisa aprofundada, de ação e de avaliação. 

 Para a coleta de dados dessa fase da pesquisa, utilizou-se a técnica de grupo focal, um 

método de pesquisa qualitativo: “caracteriza-se como um grupo de pessoas selecionadas por 

pesquisadores para, com base em experiência pessoal, discutirem o tema que é objeto da 

pesquisa.” (Marconi & Lakatos, 2017, p. 319). Ainda, segundo Gatti (2012), é uma técnica de 

seleção de participantes com alguma vivência com o tema a ser discutido, a fim de trazer 

elementos ancorados em suas experiências cotidianas. 

Conforme recomendações de Malhotra (2006), são necessários no mínimo dois grupos 

focais. Assim sendo, a amostra da pesquisa foi composta por dois grupos de focos, compostos 

por doze alunos cada, pertencentes às turmas do 5.º semestre A e B, do curso de Ciências 

Contábeis de uma Instituição de Ensino Superior Privada. Todos os participantes vivenciaram 

o uso da metodologia ativa TBL na disciplina de Contabilidade Governamental. Seguem 

algumas informações sobre a realização do grupo focal, conforme descritas no quadro 3. 

 
Quadro 3 – Informações dos grupos focais 

Grupo Focal Turma 

Participantes 
Data de 

realização 

Tempo de 

duração 
Sexo 

Feminino 

Sexo 

Masculino 
Total 

Grupo 1 5.º A 7 5 12 04/07/18 81 minutos 

Grupo 2 5.º B 7 5 12 04/07/18 65 minutos 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

 

Quanto aos procedimentos técnicos, foi elaborado um roteiro para a realização dos 

grupos focais, com base no conteúdo apresentado no referencial teórico, contendo perguntas 

aos participantes que abordaram os obstáculos e as vantagens percebidas pelos alunos nas 

atividades individuais e em grupo, bem como perguntas sobre a contribuição da metodologia 

ativa TBL no desenvolvimento de habilidades pessoais, interpessoais e de comunicação. As 

duas reuniões foram conduzidas pelos autores desta pesquisa e as entrevistas transcritas 

posteriormente.  

Em seguida, os dados foram tratados com o uso do software ATLAS.ti, por meio de 

uma análise de conteúdo, pois se trata de um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações e utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, conforme indica Bardin (2008), e finalizados com a elaboração de um mapa 

cognitivo, pois, segundo Eden (2004), é usado para descrever a tarefa de mapear o 

pensamento de uma pessoa sobre um problema ou questão e pode ser desenhado, para fins de 

representação, como pequenos pedaços de texto vinculados a setas unidirecionais para ligá-

los.  

Os mapas cognitivos podem ser vistos como uma imagem ou auxílio visual na 

compreensão dos mapeadores de elementos particulares e seletivos dos pensamentos de um 

indivíduo, grupo ou organização (Eden, 1992). Sendo assim, o mapa foi construído com o uso 

do software CmapTools, a fim de facilitar a interpretação das entrevistas obtidas nos grupos 

focais. 

Assim sendo, a próxima etapa deste artigo apresenta a análise e discussão dos 

resultados com o uso dos procedimentos técnicos já descritos. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

  O professor tem o papel de desafiar, estimular e ajudar os estudantes na construção de 

uma relação com o objeto de aprendizagem, pois auxilia na tomada de consciência acerca das 
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necessidades socialmente existentes numa formação universitária. Isso somente será possível 

com a existência de um ambiente favorável à interação a oferecer, como temperos, “a 

abertura, o questionamento e a divergência, adequados aos processos de pensamento crítico e 

construtivo: um clima do compartilhar” (Anastasiou & Alves, 2003, p. 37). 

 A aprendizagem baseada em equipes (ABP) ou Team Based Learning (TBL) cria 

oportunidades para a construção do conhecimento e requer, para sua implantação, quatro 

princípios fundamentais:  equipes heterogêneas, compostas de cinco a sete integrantes e 

devem ser mantidas ao longo das atividades; os alunos assumem responsabilidades por seu 

trabalho individual e em grupo; as atividades devem promover a aprendizagem e o 

crescimento do grupo; e, por fim, deve ocorrer o feedback constante por parte do professor 

(Michaelsen, Knight & Fink, 2002 apud Hartz & Schlatter, 2016). 

 Objetivando refletir sobre as experiências vivenciadas pelos alunos de contabilidade 

em seu processo de ensino-aprendizagem com o uso da metodologia ativa TBL, buscou-se 

identificar os obstáculos e vantagens percebidos pelos alunos durante a aplicação da 

metodologia, bem como verificar a percepção dos alunos sobre a contribuição da metodologia 

no desenvolvimento de habilidades pessoais, interpessoais e de comunicação. Com base 

nessas informações, os docentes poderão realizar encaminhamentos para elevar a qualidade 

do ensino-aprendizagem com o uso dessa metodologia ativa. 

 Sendo assim, os alunos foram questionados sobre os principais obstáculos percebidos 

nas atividades individuais com o uso da metodologia ativa TBL. Eis os comentários mais 

destacantes, apresentados na figura 1. 

 
Figura 1: Representação gráfica dos obstáculos percebidos com as atividades individuais de TBL. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

 

 Um ponto muito discutido pelos alunos e considerado como um obstáculo na 

aplicação da metodologia foi com relação ao tempo de estudo. Os alunos consideram exíguo 

tempo concedido pelo professor para a leitura prévia do material, conforme respondeu o 

entrevistado n.º 2 – Turma A: “Para mim a dificuldade foi no quesito pouco tempo, pela 

responsabilidade de você ter que pegar o conteúdo, levar para casa e ter que ver ele e ler 

para assim conseguir ter uma noção do conteúdo que seria comentado em sala...”. O pouco 

tempo para responder às perguntas do teste de garantia individual foi também um ponto muito 

comentado pelos alunos, a exemplo da declaração do entrevistado n.º 8 – Turma B: “Até 
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porque cada questão tem um tempo para você responder também, talvez você vá ler lá uma 

vez e não vai entender direito o que estava na questão ai você vai ler e acaba o tempo ai você 

marca qualquer questão.”  

A falta de explicação do conteúdo pelo professor também foi um ponto comentado 

pelos alunos. Alguns mencionaram a dificuldade de compreender o assunto sem a explicação 

do professor, sendo necessárias mais leituras dos textos, de acordo com os relatos da 

entrevistada n.º 1 – Turma B: “...entender o conteúdo por não ter nenhuma explicação; 

buscar por si só sem conhecimento algum do tema, e fazer aquilo sozinho, essa foi uma das 

primeiras dificuldades do trabalho...”, e do entrevistado n.º 9 – Turma B: “Tem que ler mais 

de uma vez, porque é algo que você nunca tinha visto, você não entende, com uma lida só não 

pega o conteúdo.” A atribuição de notas para as atividades foi comentada na entrevista como 

algo que não deveria existir na metodologia, porque alguns alunos não compreendiam 

totalmente o assunto. 

 Nesse sentido, observa-se a distribuição da responsabilidade pela busca por recursos, 

proposta na metodologia ativa, e a organização do processo de aprendizagem entre professor e 

aluno. Assim, o professor deixa de ser um provedor de informações, ao reduzir suas aulas 

expositivas, e traz responsabilidades ao aluno pela busca aprofundada do conhecimento 

(Hartz & Schlatter, 2016).  

 Quanto às vantagens nas atividades individuais percebidas com o uso da metodologia 

ativa TBL, foram coletados os relatos seguintes, descritos na figura 2. 

 
Figura 2: Representação gráfica das vantagens percebidas nas atividades individuais de TBL 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

 A busca pelo conhecimento foi um ponto bastante comentado pelos participantes das 

reuniões de grupos focais. Os alunos concordaram com a vantagem da metodologia na busca 

pelo conhecimento, porque tira-os do comodismo e, por vezes, acaba ampliando ainda mais 

esse conhecimento, pesquisando em diversas fontes de consulta, consoante relatos da 

entrevistada n.º 7 – Turma A: “os alunos vão por conta pesquisar sobre aquele determinado 

assunto e acabam as vezes conhecendo coisas que eles nem imaginavam, coisas novas que as 

vezes vão aprender mais futuramente, traz um conhecimento muito maior para nossa grade.”, 

e do entrevistado n.º 5 – Turma B: “me tirou do comodismo, digamos assim, a gente tava 

sempre acostumados a estar sentados e receber informação e depois ser avaliado por isso, 

como todo mundo aqui já falou o processo foi inverso.” 
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Outro fato apontado pelos alunos se refere à vantagem em conhecer o conteúdo antes 

mesmo do professor explicar em sala de aula, tornando-os mais preparados para uma 

discussão. Em relação a esse ponto, eis as palavras dos entrevistados n.º 9 – Turma B: “A 

vantagem é que quando o professor faz a explicação você já tem uma noção do que é o 

conteúdo.”, e n.º 3 – Turma B: “a gente realmente procurou entender melhor as coisas, por 

que a gente tem sim a capacidade de buscar, que a gente consegue colaborar até na 

explicação do professor a gente consegue ajudar o professor porque a gente já tem um 

conhecimento melhor.” 

Tais percepções se alinham com um dos elementos básicos da aprendizagem 

colaborativa: a “contribuição individual do participante”. Nela, o aluno se torna sujeito ativo 

do processo, responsável pelo domínio e execução de parte de suas atividades assumidas 

perante o seu grupo (Alcantara, Siqueira & Valaski, 2004). 

Para Bollela et al., 2014, o sucesso da aprendizagem baseada em equipes como uma 

estratégia de ensino é recomendado por existir um forte encorajamento para as equipes 

alcançarem harmonia, resultando em maior motivação, aprendizagem e transformação pessoal 

desses membros nos trabalhos em equipes. Nesse mesmo entendimento, o IFAC (2017) 

apresenta a habilidade pessoal do profissional da contabilidade como a capacidade de 

demonstrar compromisso com a aprendizagem ao longo da vida e definir altos padrões 

pessoais de entrega e monitorar o desempenho pessoal, através do feedback de outros e 

através da reflexão.   

 Sendo assim, buscou-se apresentar os principais obstáculos percebidos pelos alunos 

com relação às atividades em grupo desenvolvidas durante a aplicação da metodologia, em 

conformidade com a figura 3. 

 
Figura 3: Representação gráfica dos obstáculos percebidos nas atividades em grupo de TBL 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Os resultados apresentam os principais obstáculos enfrentados com o uso da 

metodologia: a falta de interesse, de dedicação e de convívio no grupo, como expressa o relato 

do entrevistado n.º 8 – Turma B: “O pior de tudo é se você chega a um grupo e ninguém 

estudou, e eu li o conteúdo, entendi e tive uma base, fui bem no meu teste individual, mas eu 

cheguei no grupo para discutir aquelas questões e meu grupo: “não sei”, “não entendi 

direito”, “não pesquisei”, aquelas desculpinhas.” O entrevistado n.º 2 – Turma A, também 
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afirmou algo semelhante: “Teve integrantes que não conseguiram contribuir muito nas 

questões por causa de desinteresse.”  

Esses relatos estão em conformidade com os estudos de Bollela et al (2014). A 

elaboração da metodologia cria oportunidades para o estudante adquirir conhecimento, através 

de uma sequência de atividades, incluindo etapas prévias, e essa preparação é muito 

importante, pois, se o aluno não completa as tarefas pré-classe individualmente, eles não serão 

capazes de contribuir para o desempenho da equipe, dificultando a conexão entre os membros 

do grupo, resultando em ressentimento dos alunos mais preparados acerca da sobrecarga 

causada pelos colegas menos dispostos. 

Quanto ao convívio entre os integrantes do grupo, a entrevistada n.º 9 – Turma A, 

apresentou a seguinte dificuldade quanto a esse quesito: “...mas no começo acho que é a falta 

de convívio com as outras pessoas e no começo também tem essa dificuldade de se expressar, 

talvez não seja falta de interesse da pessoa, talvez ela não consiga fala e expressar a opinião 

dela, acho que é isso.”  

Esses reflexos da atividade em grupo se alinham ao elemento da aprendizagem 

colaborativa, conhecido como “interdependência positiva entre os participantes do grupo”. 

Segundo Alcantara, Siqueira e Valaski (2004), os alunos passam a ter responsabilidades por 

meio de tarefas dentro do grupo, a fim de levar o seu grupo a atingir o objetivo proposto. 

Sendo assim, surgem certas dificuldades, tendo em vista essa metodologia (TBL) se utilizar 

da divisão de grupos de forma heterogênea.  

As vantagens percebidas pelos alunos com relação ao uso da metodologia ativa TBL 

são apresentadas na figura 4. 

 
Figura 4: Representação gráfica das vantagens percebidas nas atividades em grupo de TBL 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

O trabalho em equipe de forma heterogênea foi considerado um aspecto positivo na 

metodologia pelo fato de tirar o aluno da zona de conforto e o incentivar a buscar mais pelo 

conhecimento, pois ele não sabe com quais pessoas irá participar no grupo. Segue relato da 

entrevistada n.º 3 -Turma A: “...quando o grupo é heterogêneo obriga a gente sair da zona de 

conforto e buscar mais, tentar entender mais, e também porque a gente sabe que não vai 

trabalhar só com pessoas que a gente gosta...”.  

A discussão em equipe foi outro ponto bastante comentado pelos participantes do 
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grupo de foco. A retirada de dúvidas, ouvir ideias e argumentos diferentes, transmitir o 

conhecimento e aprender com os outros, foram aspectos positivos observados pelos alunos, 

segundo relatos do entrevistado n.º 2 – Turma B: “Você sempre aprende algo a mais, sempre 

pesca algo a mais e em um ponto de vista divergente você aprende a ver pelos olhos de outro 

também, você aprende de certa forma compreender a visão dele e até agregar alguma coisa 

no seu ponto de vista.”, e da entrevistada n.º 9 – Turma A: “...isso foi muito bom para você 

aprender a ouvir a opinião do outro e também saber discutir com outras pessoas do grupo e 

defender também sua opinião do assunto que você está falando.” 

Os pontos apresentados são fundamentais para o alcance dos objetivos do trabalho em 

equipe, pois, segundo Michaelsen e Sweet (2008), o funcionamento de um grupo de forma 

mais eficaz depende das diferentes características de seus membros a fim de trazer diferentes 

contribuições para a tarefa, dando-se ênfase, assim, à temática da heterogeneidade. Os autores 

afirmam ainda a exigência da TBL na prestação de contas tanto do instrutor quanto dos 

colegas pela qualidade e quantidade de seu trabalho individual, e as equipes também prestem 

contas do seu trabalho como uma unidade.  Para Alcantara, Siqueira e Valaski (2004) a 

dedicação do aluno é em benefício do grupo e dos objetivos desenvolvidos por todos os seus 

membros. Sendo assim, justifica-se a preocupação dos alunos em buscar mais pelo assunto e 

contribuir mais nas discussões. 

Demonstrar consciência das diferenças culturais e linguísticas em todas as 

comunicações é uma das habilidades interpessoais esperadas do profissional da contabilidade 

IFAC (2014). 

Almejando verificar a percepção dos alunos sobre a contribuição da metodologia TBL 

no desenvolvimento de habilidades nas atividades em grupo, iniciam-se as etapas de 

questionamento sobre as habilidades pessoais, interpessoais e de comunicação.  

A figura 5 apresenta os principais comentários dos alunos sobre a contribuição da 

metodologia TBL no desenvolvimento de habilidades pessoais. 

 
Figura 5: Representação gráfica do desenvolvimento das habilidades pessoais na metodologia TBL 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 



15 
 

Os aspectos relacionados à responsabilidade, proatividade, independência, influência 

no desenvolvimento da equipe, moral, determinação e exercício da dúvida ganharam 

evidências nas respostas dos alunos participantes do grupo focal. Para a entrevistada n.º 9 – 

Turma A, quando indagada se a metodologia TBL evidencia a importância da 

responsabilidade e cumprimento de cada atividade, a resposta foi: “...já que você não teve a 

matéria explicada inicialmente você tem que já ter a responsabilidade de estudar aquela 

matéria dada e também procurar uma matéria a mais para você entender interpretar melhor, 

e também no próprio grupo, pois como ela disse, você é responsável por dar sua opinião...”   

Quanto à proatividade proporcionada pela metodologia, o entrevistado n.º 8 – Turma 

B fez o seguinte comentário: “...você se obriga a estudar, se obriga a ler aquele conteúdo 

para aí chegar para o grupo e o grupo ver também que você está colaborando com algo.”. A 

habilidade de conduta moral foi destacada nas palavras da entrevistada n.º 3 – Turma A: “ 

tudo que você fizer ali vai ser julgado, você não está na sua zona de conforto, por exemplo, 

quando você não se esforça e todo mundo repara, quando você deixa para os outros fazer e 

todo mundo repara então por isso eu acho acaba tendo uma atitude bem moral. Ao ser 

indagado sobre o estímulo ao exercício da dúvida, proporcionado pela metodologia TBL, a 

entrevistada n.º 2 – Turma A, foi enfática: “Estimula a dúvida porque se você não pesquisa, 

você não vai conseguir compreender mais do assunto, então você buscando mais a resposta 

daquilo, até com os próprios colegas que tem um pouco mais de entendimento, acho que 

acaba sanando melhor, de uma maneira mais positiva.” 

Essas habilidades são desenvolvidas no momento de o docente aplicar a aprendizagem 

colaborativa com os seus alunos, pois, consoante Alcantara, Siqueira e Valaski (2004) os 

alunos se comprometem com sua aprendizagem e aprendem a aprender junto com os outros. 

Também é responsável pela aprendizagem dos colegas, na qual o êxito do grupo depende de 

cada um e de todos. Por outro lado, a habilidade pessoal aqui explorada também contribui 

para a aplicação do ceticismo profissional por parte do aluno, por meio de questionamentos e 

avaliação crítica, bem como antecipar os desafios, planejar possíveis soluções e aplicar uma 

mente aberta para as novas oportunidades (IFAC, 2017). 

As habilidades interpessoais também foram questionadas no grupo de foco, conforme 

comentários descritos na figura 6. 

 
Figura 6: Representação gráfica do desenvolvimento das habilidades interpessoais na metodologia TBL 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

O aspecto fortalecimento da interação com os demais colegas ganhou destaque nos 

comentários realizados pelos alunos. Os alunos entendem o fato de o grupo ser heterogêneo e 

contribuir para uma maior interação entre eles, conforme os entrevistados n.º 3 – Turma A: 
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“...a gente se obrigar a conversar com uma pessoa que nunca conversou...”, e n.º 8 – Turma 

B: “...o professor sorteia o grupo, aí a gente cai no grupo deles e a gente não conversa 

muito, as vezes a gente senta com receio de falar alguma coisa, a gente já tira essa vergonha 

de conversar com os outros.” 

O estímulo à discussão no grupo e a sensibilidade à percepção do outro  foi outro 

ponto bastante comentado pelos alunos, de acordo com a entrevistada n.º 1 – Turma B: 

“...talvez o que eu entendi do assunto seja a dúvida do meu colega, então pelo fato de a gente 

debater o assunto todos nós conseguimos entender...”, assim como a tolerância foi enfatizada 

pelo entrevistado n.º 10 – Turma B: “Você consegue criar uma tolerância para opiniões 

diferentes da sua, acho que isso foi bem legal dessa atividade, porque você conhece aquela 

pessoa na sala, mas não tem tanto contato, então às vezes ela pode ser uma pessoa muito 

crítica, esse é seu ponto de vista sem conversar com a pessoa, então você vai conhecer a 

pessoa aí você entende porque ela é daquele jeito.” 

Os resultados estão consoantes com Alcantara, Siqueira e Valaski (2004) no ponto do 

desenvolvimento de habilidades interpessoais depender de cada aluno ao se relacionar com as 

pessoas do seu grupo, na forma como vai aceitar e conviver com as diversidades, desde as 

diferenças de opinião até as diferenças étnicas ou de nível social, e contribui para o aluno se 

expressar no momento certo. Quanto ao aspecto profissional, essa habilidade contribui para 

mostrar cooperação e trabalho em equipe ao se trabalhar com metas organizacionais, ao se 

discutir e relatar situações formais e informais, bem como minimizar ou resolver conflitos e 

maximizar oportunidades (IFAC, 2017). 

A última habilidade abordada na pesquisa foi da comunicação, apresentada 

graficamente pela figura 7, a seguir. 

 
Figura 7: Representação gráfica do desenvolvimento das habilidades de comunicação na metodologia TBL 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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Mais uma vez o tema da heterogeneidade em grupo tem favorecido o desenvolvimento 

de habilidades nas atividades em grupo. Dessa vez, nos aspectos relacionados à comunicação. 

Os resultados apresentaram o estímulo da metodologia TBL ao falar corretamente em público, 

pois “quando você fala com outras pessoas que você não tem um convívio direto você tem 

vergonha, você pensa mais para falar, e você quer falar sua opinião, e você aprimora mais o 

falar em público porque você ta falando com um grupo que você não conhece e você vai cada 

vez mais estimulando essa vontade de falar em público e perdendo essa timidez.”, afirma a 

entrevistada n.º 9 – Turma A.  

Outro aspecto observado foi o “aprender a ouvir o outro”, pois a opinião do colega 

provoca a discussão e agrega conhecimento, diz o entrevistado n.º 2 – Turma A: “...para você 

formar a ideia da questão e do assunto é interessante que você ouça a opinião dos outros, 

assim você vai agregar conhecimento e vai ter um pouco mais de carga ali e vai poder ter 

mais embasamento na hora de uma possível avaliação, acho que você vai ter como discutir 

um pouco mais o assunto, é ouvindo que você aprende a falar também...”. 

Os alunos também foram questionados se a metodologia TBL fortalece a comunicação 

escrita nas soluções de casos. As respostas apresentaram um ponto negativo da metodologia, 

pois os alunos observaram o favorecimento da metodologia mais à parte oral do que à escrita 

durante as atividades, a exemplo da defesa da entrevistada n.º 6 – Turma B: “Eu não acho que 

trouxe um benefício para escrita, para comunicação verbal trouxe, mas para escrita não, a 

gente não treinou tanto isso, não praticou tanto a escrita, então acho que escrita não.” 

Nenhum aluno se pronunciou quanto ao aspecto da motivação para a leitura como o 

desenvolvimento de uma das habilidades de comunicação, fato observado negativamente na 

pesquisa. 

Diante desses resultados, é possível observar a utilidade da aprendizagem colaborativa 

nas atividades aplicadas, como foi com a metodologia TBL, desenvolvem o relacionamento 

entre os integrantes do grupo, pois são observadas as habilidades de comunicação e interação, 

de saber ouvir, saber falar, compartilhar e sintetizar as ideias, opinar e expressar seus próprios 

pensamentos e sentimentos (Alcantara, Siqueira & Valaski, 2004), fatos observados no 

comportamento dos entrevistados.  

Quanto às habilidades de comunicação previstas pelo IFAC (2017), observa-se o 

atendimento da metodologia TBL à necessidade de preparar o profissional contábil para se 

comunicar de forma clara e concisa ao apresentar, discutir e relatar situações formais e 

informais, tanto por escrito como oralmente, bem como aplicar escuta ativa e técnicas de 

entrevistas nas habilidades de negociação para alcançar soluções e acordos. 

Como forma de sintetizar as informações apresentadas quanto às vantagens e 

obstáculos apresentados ao desenvolver a metodologia TBL, bem como o desenvolvimento de 

habilidades pessoais, interpessoais e de comunicação, foi elaborado o mapa cognitivo adiante, 

utilizando-se da ferramenta CmapTools, de acordo com a figura 8. 

 

 

 

 
Figura 8: Mapa Cognitivo das vantagens, obstáculos e habilidades desenvolvidas com a metodologia TBL 



18 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

 Com o auxílio do mapa cognitivo, observa-se que os fatores “tempo de estudo 

prévio” e “falta de explicação do conteúdo pelo professor”, bem como a “falta de interesse e 

dedicação por parte de alguns alunos”, percebidos nas atividades individuais e em grupo, com 

o uso da metodologia TBL, não contribuem para o desenvolvimento das habilidades de 

comunicação como o “estímulo ao ler e escrever”. Os alunos justificaram essa situação pelo 

fato de a metodologia TBL “estimular mais o falar corretamente em público” e “motivar mais 

o ouvir e a comunicação verbal na solução dos casos”, ao invés da “motivação da leitura e 

fortalecimento da escrita”, devendo ser esse aspecto explorado por docentes em trabalhos 

pedagógicos futuros para contemplar essa habilidade. 

 Por outro lado, todas as vantagens percebidas pelos alunos, referentes às atividades 

individuais e em grupo, são fatores de contribuição para o desenvolvimento das habilidades 

pessoais, interpessoais e de comunicação. Destaca-se, de uma forma resumida, algumas 

vantagens das atividades individuais para essas habilidades: “busca pelo conhecimento”, “sair 

do comodismo”, “ampliação do conhecimento” e “conhecimento do conteúdo antes da 

explicação do professor”. Quanto às vantagens das atividades em grupo para a contribuição 

das habilidades, destacam-se: “heterogeneidade do grupo”, “discussão em equipe”, “retirada 

de dúvidas”, “ouvir ideias e argumentos diferentes”, “oportunidade em transmitir 

conhecimento e aprender com o grupo”. 

 Diante disso, é possível observar a validade da metodologia ativa TBL para a 

construção do conhecimento, no momento em que o aluno desenvolve a sua atividade por 

meio de estudos de textos, vídeos, pesquisas, estudo individual, debates, grupos de trabalhos, 

seminários e exercícios, apesar de alguns pontos ainda precisarem ser superados em trabalhos 

vindouros (Anastasiou & Alves, 2003, p. 37). Em relação às habilidades, Alcântara, Siqueira e 

Valaski (2004) relacionam, de um modo geral, as habilidades a serem desenvolvidas nos 

trabalhos colaborativos e as qualificam como simples e vistas no cotidiano dos locais de 

trabalhos dos alunos e em suas relações de amizade, pelo fato de esse aspecto estar presente 

em todas as pessoas, desde que aprendam a ser seres sociais. 

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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Recuperando o contexto, realizamos um trabalho didático-pedagógico com conteúdo 

contábeis, na disciplina de “Contabilidade Governamental”, no 5.º semestre das turmas A e B, 

do curso de Ciências Contábeis de uma instituição de ensino superior privada, localizada no 

Oeste do Paraná. Para a pergunta “como a dinâmica da TBL contribui para o desenvolvimento 

de habilidades pessoais, interpessoais e de comunicação dos futuros contadores?”, 

encontramos uma resposta largamente positiva, no geral. 

A habilidade pessoal se manifestou com a observação dos aspectos relacionados à 

responsabilidade, proatividade, independência, influência no desenvolvimento da equipe, 

moral, determinação e o exercício da dúvida, pois ganhou evidência nas respostas dos alunos 

participantes do grupo focal.   

A habilidade interpessoal, cujo objetivo é mostrar a cooperação e o trabalho em equipe 

ao se trabalhar com metas organizacionais, foram observados aspectos de fortalecimento da 

interação com os demais colegas, destacados nos comentários dos alunos. Os alunos 

entendem o fato de o grupo ser heterogêneo como positivo para haver uma maior interação 

entre eles, pois o desenvolvimento de habilidades interpessoais depende de cada aluno ao se 

relacionar com as pessoas do seu grupo, na forma como vai aceitar e conviver com as 

diversidades, desde as diferenças de opinião até as diferenças étnicas ou de nível social, e 

possibilita a expressão do aluno no momento certo. 

As habilidades relacionadas à comunicação foram perceptíveis na formação 

heterogênea dos grupos, porque favoreceu o desenvolvimento de habilidades nas atividades 

em grupo. Os resultados apresentaram o estímulo da metodologia TBL ao falar corretamente 

em público e, no tocante ao “aprender a ouvir o outro”, a opinião alheia provocou a discussão 

e agregou conhecimento. 

Considerando-se a aprendizagem colaborativa contemplada na TBL, por meio da 

estratégia de colocar o aluno como um sujeito ativo e participante do processo de 

aprendizagem, de modo a proporcionar uma interação dele com os outros colegas e também 

com o professor, verificou-se a assimilação de conceitos e informações para a construção do 

conhecimento (Alcantara, Siqueira & Valaski, 2004). Observou-se o oferecimento de um 

ambiente favorável ao desenvolvimento das habilidades relacionadas no documento da 

Federação Internacional de Contadores por essa metodologia. Tais habilidades foram 

reconhecidas e aceitas pelos estudantes de contabilidade durante o desenvolvimento das 

atividades por meio da TBL, fato desafiante dos docentes na construção de aulas reguladas 

por metodologias ativas e processos mais significativos de aprendizagem para mitigar a 

lacuna entre a formação estudantil e o mundo do trabalho.   
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